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Maskinbygnadskonsten och

hennes hjelpmedel.

Maskinbygnadskonstens utveckling från de

första verktygen till ångmaskinens tidsålder. —
"Watt och hans samtida. — Statistiska uppgifter rörande ångmaskinerna.-— Maskinbyggeriets alster.

— Maskinernas indelning. — Praktiska be fordrare af maskinväsendets utveckling: Whitwor th

Borsig, Hartmann, Zimmermann. — Maskinbygnadskonstens teoretiska del grundlagd och utbildad

af Redtenbacher, Karmarsch m. fl. — Hennes hufvudmateria>, arbetsmetoder och hjelpmedel. —
Kraftmaskiner och arbetsmaskiner. — Smedjor. — Saxar och punsmaskiner. — Angpanntillverk-

ningen. — Nitmaskinen. — Verktygsmaskinerna. — Svarfvar. — Borrmaskiner. — Hyfvel-

maskiner. — Fräsmaskiner o. s. v.

Maskinbygnadskonstens utveckling till en sjelfständig betydande indu-

strigren kan man egentligen först datera från uppfinningen af ångmaskinen,

denna universela motor, medelst hvilken man snart sagdt kan hvar som

helst frambringa mekanisk arbetskraft till huru stort belopp som helst. Ma-
skinbygnadskonstens vagga stod derför också i England, der den första prak-

tiskt användbara ångmaskin utfördes och som äfven länge nästan hade monopol

på tillverkningen af alla slags maskiner. Industrin utvecklade sig dock små-

ningom äfven i andra länder, och man började här åtminstone till någon del
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sjelf fylla sitt behof i detta hänseende. Framför allt erhöll maskinväsendet

en ny kraftig sporre genom uppfinningen af ångvagnen och jernvägarnas ha-

stiga utbredning öfver hela Europa. För närvarande kan ångmaskinen nästan

anses som ett universalmedel för utförande af mekaniska arbeten och är

tillika stadd i en oupphörlig fulländning, så att man på det senaste årtiondet

kan anteckna större framsteg än förut under århundraden.

Historik. Vissa enkla maskiner, som ligga till grund för alla maskin-

konstruktioner, voro redan bekanta i den aflägsnaste forntiden, ja, naturen

hänvisade nästan sjelf derpå, vi mena häfstången och kilen. Med de ökade

behofven, som fordrade ökadt arbete, vaknade snart hos menniskan sträfvandet

att skaffa sig hjelpmedel, tjenliga att underlätta hennes arbete och förbättra

hennes ställning. Hon leddes härigenom till uppfinning af verktyg och maski-

ner, som blefvo desto talrikare och kraftigare, ju mångsidigare hennes behof

gestaltade sig.

I långa tider hjelpte man sig med de så kallade enkla maskinerna,

häfstången och valsen, kilen och det lutande planet, och man förstod att vid

vissa tillfällen, om än med tillhjelp af oerhörda massor arbetare, medelst dessa

maskiner åstadkomma arbeten, som ännu i dag väcka teknikerns häpnad.

Det fans äfven vissa sammansatta maskiner, som redan mycket tidigt

voro kända. Till de äldsta hör sannolikt qvarnen. Allra först sattes sådana

i rörelse medelst menniskohänder, något senare användes enkla drifverk, dragna

af 'oxar, hästar eller åsnor, och först i en jemförelsevis nyare tid började

vatten- och vindhjul begagnas. De första vattenqvarnarna kommo, som vi

sett, i bruk under den romerska republikens sista tid. Urgamla äro maski-

ner för spinning och väfnad; de voro redan tidigt oumbärliga husgeråd.

Uppfinningen af brandsprutan forlägges äfven långt tillbaka; man påstår, att

hon gjorts omkring hundra år före vår tidräkning.

Till de äldsta sjelfverkande maskinerna höra hjuluren. Man tror sig ha

funnit spår af deras tillvaro redan i elfte århundradet, fastän säkra uppgifter

härom ännu saknas. En likaledes ganska gammal maskin är skrufpressen,

hvilken först användes för vinpressning, men sedermera fick en ännu vigtigare

användning inom boktryckerierna. För öfrigt funnos redan i 15:e århundra-

det ganska invecklade maskiner äfven för mera speciela arbeten. Sålunda

omtalas från denna tid så kallade borr q var nar, af vattenkraft drifna maski-

nen för borrning af trärör. Felix Fabri, som skref i slutet af 15:e århundra-

det, omtalar i sin Historia suevorum en borrqvarn i Ulm, och bland Leo-

nardo da Vincis efterlemnade skisser befinner sig äfven ritningen på en san-

nolikt af honom sjelf uppfunnen borrmaskin, hvaraf vi här i fig. 2 återgifva

en facsimileskiss. Teckningen öfverensstämmer fullkomligt med den af Fabri

lemnade beskrifningen på borrqvarnen i Ulm och visar, att hans konstruktion

var för sin tid ganska fullkomlig. Vi se, huru borraxeln a med borren b är

lagrad i en stark träställning <?•, medan borren stödes af styrdockan d. Trä-

stocken e, som skall borras, är medelst fyra skrftfvar i hvardera ändan sta-
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digt fäst i ett slags klämfoder. Dessa skrufvar äro försedda med kugg-

hjulformiga muttrar g och kunna samtidigt sättas i rotation genom det

vid h synliga kugghjulet, hvarigenom de fyra skrufvarna trycka till på samma

gång och stocken blir fullt centralt inklämd. Inspänningsanstalten befin-

ner sig på en släde z, hvilken genom en under ställningen fortlöpande skruf-

axel k kan skjutas framåt. Hela konstruktionen är ytterst sinnrik och visar,

att man på den tiden förfogade öfver ganska vidsträckta tekniska kunskaper.

Bland Leonardo da Yincis nyss omnämda skisser befinner sig äfven ritnin-

gen till en filhuggningsmaskin, hvartill vi senare skola återkomma.

Flg. 2. Borrmaskin efter en skiss af Leonardo da Vinci.

Om det också sålunda är fullt afgjordt, att inånga maskiner gå ganska

långt tillbaka i tiden, var dock deras användning mycket inskränkt; det var

endast sällan något snille utförde en lycklig ide i denna riktning, och ännu

mindre var deras antal, som läto sina uppfinningar komma till allmän känne-

dom. Behofvet af maskiner hade ännu ej vaknat, och tillfälle att meddela en

gjord uppfinning saknades nästan helt och hållet. Någon maskinbygnadskonst

i den mening, vi nu gifva detta ord, fans ej före Watts tid. Det var oftast

skickliga timmermän och smeder, som befattade sig med ett yrke, hvars för-

nämsta gren i flera århundraden varit qvarnbyggeri.

I slutet af 18:e århundradet erhöll maskinväsendets utveckling ny fart

genom en mängd uppfinningar, alla krönta af den största framgång. Främsta
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rummet bland de uppfinnare, som gjort denna tid så betydelsefull, intager

onekligen den snillrike och praktiske mekanikern James Watt. Omkring år

1769 bygde han sin första ångmaskin, hvilken vida öfverträffade hans föregån-

gare Newcomens atmosferiska maskin. Samtidigt uppträdde äfven Arkwright,,

skaparen af spinnmaskinen. Inom denna period falla äfven de första, om än

misslyckade försöken att bygga ångvagnar. Mellan 1774 och 1779 uppfann

Crompton den så kallade mule maskin en, hvilken inom bomullsspinneriet

kan anses som en vigtig förbättring af Arkwrights w äter maskin, emedan

han gjorde det möjligt att tillverka finare och mjukare garn, än med den se-

nare kunde åstadkommas. Ungefär samtidigt med Crompton syselsatte sig

John Lees i Manchester med förbättring af kardmaskinerna, i det han

inrättade dem för kontinuerligt arbete. Under åren 1784 och 1785 konstruerade

Edmond Cartwright, prest och kyrkoherde i Doncaster, sedan han i en krets

af vänner förbundit sig att inom ett år lösa problemet, den första mekani-

ska v äfst ölen, den så kallade powerloom, hvarigenom väfveriet sattes i

stånd att hålla jemna steg med den allt mer fullkomnade maskinspinningen.

Nicholson uppfann 1790 den första, om också opraktiska snällpressen,

och 1794 bygdes den första kupolugnen för smältning af gjutjern till ma-

skindelar af John Wilkinson, den skicklige gjutmästaren i firman Watt

& Boultons maskinfabrik. Bramah uppfann 1796 den första hydrauliska

pressen, och samtidigt bygdes de första p i sk maskinerna, så vigtiga för

bomullens förberedning till kardning och spinning. Två år derefter förfärdi-

gades af Henry Maudslay i London, näst Watt Englands förste ma-

skinfabrikant, den första supp ortsvar

f

ven, hvarigenom han skapade ett

bland de förnämsta hjelpmedlen för maskindelars noggranna utförande. Från

samma tid förskrifver sig den* för ångmaskinsindustrin så vigtiga uppfinningen

af kolfvar med metallpackning, hvilken fullkomligt utträngde den förut begag-

nade hamppackningen. Uppfinningen gjordes af en Cartwright, dock ej

den samme som uppfann den mekaniska väfstolen.

Att uppfinningsandan tidigare yttrat sig i England än i andra länder,

bevisa de redan 1623 utfärda.de patentlagarna. I denna riktning stiftades

lagar i Frankrike och Baiern först 1791, i Nordamerikas Förenta stater 1793

samt ännu senare i Österrike, Preussen och andra tyska stater. Den första

svenska patentlagen är af den 28 april 1819. Sådana lagar, väl lämpade

efter förhållandena samt rätt handhafda, ha ofantligt bidragit att öka upp-

finningarnas antal och befordra deras praktiska utförande.

Bland alla de nu anförda yttringarna af den uppfinningsanda, som ge-

nomgår slutet af 18:e seklet, är det dock framför allt den wattska ångmaski-

nen, som tilldrager sig våra blickar; hans historia är äfven maskinbygnads-

konstens. För att göra full rättvisa åt denna uppfinning måste vi erinra oss,

hvilka tekniska svårigheter ännu återstodo att öfvervinna, då den första prak-

tiska ångmaskinen utfördes, svårigheter så stora, att det fordrades hela snil-

let och energin hos en sådan man som Watt för att det oaktadt kunna bibe-

hålla hoppet att uppnå det eftersträfvade målet. Visserligen begagnades redan
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då svarfvar och metallborrmaskiner; de förra voro, om också i sin enklaste

form, bekanta sedan långt tillbaka, de senare sedan omkring 1720, och sär-

skildt hade vid medlet af förra århundradet svarfningskonsten nått en hög
grad af fulländning, men dervid också småningom öfvergått till ett i det ba-
rocka stötande konstmakeri, för hvilket den noggranna rund- och plansvarfnin-

gen var någonting alldeles främmande och hvarigenom hon naturligtvis blef

för maskinväsendet fullkomligt gagnlös. Hyfvel- och fräsmaskinerna, nu mera
så oundgängliga biträden för maskinbyggeriet, saknades alldeles, och öfriga

mekaniska hjelpmedel och arbetsmetoder, hvaröfver man kunde förfoga, voro
mycket ofullkomliga. Det var endast med tillhjelp af sin för då varande för-

hållanden ovanligt skicklige gjutmästare John Wilkinson, som Watt lyckades er-

hålla cylindrarna till sina första maskiner tillräckligt jemna; för öfrigt var han

F!g. 3. Stephensons första lokomotiv.

uteslutande hänvisad till sin egen talang och uppfinningsförmåga. Hvad kon-

struktionen af den wattska maskinen beträffar, är hon så fulländad, att det ej

torde gifvas någon annan uppfinnare, som så lyckligt löst en uppgift af sådan

svårighet, och ännu i dag anses denna maskin i sin ursprungliga form som en

i synnerhet för stora fabriker lämplig motor.

Ett nytt uppslag i ångmaskinstillverkningen gafs af Oliver Evans,
maskinfabrikant i New-York, som 1801 bygde den första Jiögtrycksmaski-
nen (i motsats till Watts lågtrycksmaskin). Nästan samtidigt härmed upp-
trädde Trevithick och Vivian i England med samma system, hvilket nu

blifvit det herskande, ty man låter nu äfven den wattska maskinen arbeta
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med högre tryck, än uppfinnaren på grund af den tidens ofullkomligare ång-

pannkonstruktioner vågade använda. Den enkla och föga skrymmande hög-

trycksmaskinen väckte tanken att använda denna motor så väl på vagnar

som fartyg. De första försöken i dessa riktningar gjordes ungefär samtidigt;

dock lyckades man förr åstadkomma en duglig ångbåt än ett praktiskt an-

vändbart lokomotiv.

Afräknar man en del misslyckade försök, daterar sig uppfinningen af

den första ångbåten från år 1803, då Robert Fulton (född 1767 i grefska-

pet Lancaster i Pennsylvania) i förening med sin landsman Livingstone be-

gynte sina lyckliga försök, hvilkas resultat blef byggandet af en ångbåt, som

1808 befor Hudson.

Den första ångvagnen bygdes af Richard Trevithick i Cornwall, som

1802 uttog patent dera. Begagnad blef han dock först 1808 och då endast under

en kort tid, enär han var så tung och klumpig, att skenorna krossades under

honom. Några år derefter, omkring 1811, erhöll Blankihsop från Leeds

patent på en ångvagn, som 1812 insattes på en engelsk kolbana och visade

sig så ändamålsenlig, att han der flera år begagnades. Flera konstruktörer

uppträdde efter Blankinsop, fastän med mindre framgång, tills slutligen George
Stephenson genom uppfinningen af ett alldeles nytt lokomotivsystem lade

grunden till vårt nu varande jernvägsväsende.

Ar 1814 bygde Stephenson sitt första lokomotiv, hvilket dock endast an-

vändes till kolforsling vid en grufva i närheten af Newcastle; först 1825 be-

fors Stockton-D arlingtonb an an af ett både för person- och godsbefor-

dring bestämdt lokomotiv. Det sedermera fullkomnade och vid den bekanta

täflingsfesten den 6 oktober 1829 segrande lokomotivet, den berömda Rocket
(Raketen), förvaras ännu som en relik på Darlingtons station i grefskapet

Durham, och detta med rätta, ty med denna maskin uppnådde man det då an-

senliga resultatet af två tredjedels sv. mil i timmen med ett tåg af omkring 700

centners vigt, och dermed öppnades jernvägarnas lysande framtid. Ingenting be-

visar bättre maskinbygnadskonstens framsteg än den årliga tillväxten af ång-

maskinernas antal, ty i samma förhållande stiger äfven den årliga tillverk-

ningen på maskinväsendets alla områden. Vi skola derför här lemna några

statistiska uppgifter deröfver.

Statistiska uppgifter rörande ångmaskinerna. Ar 1810 uppgick an-

talet af de i England arbetande ångmaskinerna till 5 000; fyrtio år senare

voro ensamt i spinnerierna och väfverierna 3 637 ångmaskiner i gång med ett

antal hästkrafter af tillsammans 88 417, hvilket tal redan under de tio föl-

jande åren så ökades, att det 1861 uppgick till 375 311. Enligt en tillnär-

melsevis gjord beräkning af sakkunniga personer uppgick år 1860 den sam-

manlagda arbetsstyrkan af de i Englands fabriker och bergverk använda ång-

maskinerna till 1 800 000 hästkrafter, motsvarande ungefär 40 000 maskiner.

Dessutom beräknades ångfartygens maskiner till 850 000 och jernvägslokomo-

tivens till 1 million hästkrafter. Antalet af på engelska banor använda loko-

motiv uppgick vid slutet af 1865 till 7 414.
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I Frankrike ökades ångmaskinernas antal mellan åren 1833 och 1863 från

947 med 14 746 hästkrafter till 22 516 med 617 890 hästkrafter. I Belgien fun-

nos 1859 4 681 ångmaskiner med tillsammans 153 553 hästkrafter. Den första

i Tyskland utförda ångmaskin var den, som 1788 uppsattes i den kungliga

porslinsfabriken i Berlin; maskinen sjelf bygdes vid Gleiwitzverken i Schlesien.

Ar 1866 uppgick i den gamla tullföreningen ångmaskinernas antal till 13 525

med tillsammans 599 172 hästkrafter, livari äro inbegripna 300 fartygsmaski-

ner med 32 639 och 2 704 lokomotiv med 376 187 hästkrafter.

I Sverige började ångmaskiner användas redan 1728, då direktör Trie-

wald uppsatte en sådan vid Dannemora grufvor. Denna maskin, bygd efter

Ts
Tewcomens ofullkomliga system, var ej synnerligt lyckad. Först 1804 in-

förde kanslirådet E de ler an t z de förbättrade ångmaskinerna efter Watts sy-

stem. Ar 1871 drefvos i Sverige 424 verk med ångkraft, oberäknadt det be-

tydliga antal ångfartyg och lokomotiv, landet eger.

En af samtidens största ångmaskiner är den, som nyligen blifvit satt i

gång vid zinkverken i Friedensville, Lehigh county, i Förenta staterna. Hans

effekt uppgår till 4 000 hästkrafter, vigten till omkring 15 000 centner, och

dermed kunna, om så önskas, 25 000 till 30 000 kannor vatten i minuten upp-

fordras från ett djup af 300 fot. Cylindern på denna maskin har en dia-

meter af 9,4 3 fot, slagets längd är öfver 10 fot och kolfstångens diameter nära

12 tum.

Arbetskraften hos samtliga på jorden i gång varande ångmaskiner upp-

skattar man tillnärmelsevis till 8 millioner hästkrafter. Antager man, att 6

starka karlar vid kringvridning af en vef kunna åstadkomma en hästkraft,

skulle dessa 8 millioner ånghästkrafter motsvara arbetsförmågan hos vid pass

50 millioner kraftfulla män, och antager man vidare, att bland de öfver tusen

millioner menniskor, som finnas på jorden, 7 procent utgöra arbetskraftiga män
och att af dessa sjetteclelen vore verksamma som motorer, skulle deras arbete

motsvara 2 millioner hästkrafter eller ungefär fjerdedelen af det arbete, som

ångmaskinern a utfö ra.

Hvilken mäktig faktor för vår materiela odling har derför ej ångmaski-

nen blifvit! Och skulle han också ej i afseende på den nyttiga effekten fullt

motsvara de anspråk, vetenskapen ställer på honom, har han dock alltid sig

tillförsäkrad sin rang som universalmotor för industri och samfärdsel.

Men om också ångmaskinen spelar den vigtigaste ro.len inom tekniken,

får man dock ej glömma de tjenster, vattenhjulen och turbinerna göra

industrin. I synnerhet inom värt land med dess rikedom på väldiga vat-

tenfall äro dessa kraftmaskiner af ofantligt gagn. Redan de gamla romarna

betjenade sig af vattenhjul, ehuru dessa voro af mycket ofullkomlig kon-

struktion. Det är först under de senare årtiondena man genom vetenskapens

tillhjelp lyckats väsentligt förbättra vattenhjulen. Men ännu vigtigare äro

turbinerna, äfven de barn af den nyare vetenskapen. Som turbinernas uppfin-

nare får man anse Burdin, Fourneyron, Jonval och Henschel, ehuru äf-
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ven flera andra bidragit till fullkomnandet af dessa maskiner, med hvilka man
nu mera så väl kan tillgodogöra ett vattenfalls naturkraft.

Ar 1871 drefvos i Sverige 706 verk med vattenkraft, medan, enligt hvad

förut är anfördt, 424 sådana drefvos med ånga. Sammanlagda antalet häst-

krafter af samtliga de med vatten och ånga drifna verken i vårt land ut-

gjorde nämda år 12 700.

Maskinbygnadskonstens omfång. Sedan vi nu i ångmaskinens utveck-

ling sett ett af maskinbyggeriets vigtigaste resultat, skola vi äfven söka er-

hålla en hastig öfverblick af denna storartade industrigrens öfriga alster, huf-

vudsakligen frambragta med tillhjelp af hans ' son, ångmaskinen. Härvid

öppnar sig framför oss det mekaniska arbetets oändligt stora område, ty det

linnes väl knappast någon verksamhet af denna art, för hvilken ej någon

maskin blifvit uppfunnen. För att emellertid ej förlora oss i enskildheter

skola vi försöka karakterisera hufvudgrupperna af de alster, hvilkas tillverk-

ning utgör maskinbygnadskonstens förnämsta uppgift.

Alla maskiner från de enklaste till de mest invecklade kunna delas i

två hufvudklasser: kraftmaskiner och arbetsmaskiner. Kraftmaskinen,

äfven kallad motorn, har till ändamål att upptaga någon mekanisk kraft-

verkan, framför allt verkan af elementarkrafterna (vattenfall, vindar, värme,

den mekaniska kraften hos menniskor och djur) samt förvandla henne i

eri antingen i krets eller också fram och åter gående regelbunden rörelse.

Dessa regelbundna rörelser öfverflyttas sedan på arbetsmaskinerna, hvilka

ha till ändamål att förrätta de mest olikartade mekaniska arbeten. För

att åvägabringa denna öfverflyttning behöfves en tredje underordnad klass

maskiner, de så kallade mellan maskinem a. Egentligen kan man vid

hvarje sammansatt maskin särskilja dessa tre klasser; så är t. ex. på en

vanlig qvarn vattenhjulet att anse som kraftmaskin, den kringlöpande qvarn-

stenen som arbetsmaskin och det mellanliggande hjulverket som mellan-

maskin.

Till de egentliga kraftmaskinerna höra vind- och vattenhjulen, ång-

maskinen, vattenpelarmaskinen, varmlufts- och gasmaskinerna. Dessutom

räkna vi äfven hit häst- och oxvandringar m. m. Om redan dessa maskiner

i utförandet äro af mångfaldigt olika slag, uppträda dock arbetsmaskinerna i

ofantligt mera vexlande former, som dock alla kunna hänföras till två stora

hufvudsystem, nämligen:

I) förflyttningsmaskiner och

II) formförändringsmaskiner.
livad de förra angår, kunna de med afseende på de flyttade kroppar-

nas aggregationstillstånd delas i tre klasser:

1) förflyttningsmaskiner i inskränkt bemärkelse, afsedda för

flyttning af fasta kroppar, såsom vagnar, kranar, vindspel m. ra.;

2) vattenuppfordringsverk, omfattande pumpar af alla slag, pa-

ternosterverk, centrifugalpumpar, sprutor m. m.;
'
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3) blåsmaskiner och ventilatorer, som tjena till att förflytta luft.

Framför allt är dock de formförändrande maskinernas antal obegränsade

Hit höra t. ex.

1) sönderdelningsmaskiner, såsom stampverk, krossverk, qvarnai\

klippmaskiner, rifapparater o. s. v., hvaraf så väl snusfabrikanten som bok-

bindaren, grufarbetaren, färgaren, garfvaren, landtmannen, slagtaren m. fl. be-

gagna sig;

2) me tallbear betningsmaskiner, såsom hammarverk, valsverk, borr-

maskiner, tråddragningsmaskiner, myntpräglingsverk, spiksmidesmaskiner, hyf-

vel-, fräs-, puns-, nitmaskiner m. m.;

3) träbearbetningsmaskiner med sina sågqvarnar, svarfvar och

hyflår m. m.

;

4) manufakturmaskinerna till förarbetning af ull, bomull, papper m.,.nu

Maskinfabrikanten bygger en nästan oöfverskädlig mängd maskiner, spinn-

maskiner, mekaniska väfstolar, tryckpressar, appretermaskiner, pappersmaski-

ner, strumpstickningsmaskiner, symaskiner, apparater för bleckslageri, färgeri,,

läderberedning, maskiner för bokbinderi m. fl. Ljusfabrikanten tillverkar ej

mer sina ljus för hand; tekniken har åt honom uppfunnit en maskin, hvar-

med han kan på samma tid i eleganta ljus förvandla femtio gånger mera rå-

ämne än förut. Gamla lumpor rifvas upp igen och förvandlas till nytt tyg,

maskiner sula stöflar, förfärdiga stålfjädrar, måla, putsa, nästan alla nyt-

tiga arbeten förmå de uträtta. Vidare erbjuder väg- och vattenbygnadskon-

sten storartade problem, hvilka till en del först kunnat lösas genom den ut-

veckling, maskinbygnadskonsten under de senare tiderna erhållit. Hvem skulle väl

förut ens kunnat tänka sig möjligheten att på så kort tid utföra jätteverk sådana

som Niagarabron och utställningspalatset i Wien? Afven skeppsbyggeriet med sina

pansarfartyg och flytande batterier, artilleriväsendet med sina jättekanoner,,

lyckligtvis äfven landtbruket, ha att glädja sig åt maskinbygnadskonstens bi-

träde. Hon ställer ej allenast kraft, utan äfven skicklighet till deras förfo-

gande och möjliggör derför betydliga besparingar i tid och penningar. Ofver

hela detta ofantliga område sträcker hon sin verksamhet; men för att kunna

utföra alla förekommande arbeten betjenar man sig af särskilda maskiner,,

hvilka hänföras till de under 2 och 3 uppräknade metall- och träbearbet-

ningsmaskinerna och med ett gemensamt namn kallas verktygsmaskiner.

Medelst dem kan man låta ång- och vattenkraftens mäktiga motorer i ojem-

förligt större omfång, utföra en mängd arbeten, såsom svarfning, hyfling, borr-

ning, slipning, nitning m. m., än förut, då de måste utföras för hand.

Såsom vi redan sett, befann sig maskinbygnadskonsten ännu på Watts
tid i sin linda, emedan hon dels saknade en rationel teoretisk grundval, dels

äfven hade ett så obetydligt antal verktygsmaskiner att förfoga öfver.

Den förste mekaniker, som syselsatte sig med förbättring af verktygsma-

skinerna, var den redan omnämde engelske maskinfabrikanten Henry Mauds-
lay (född 1771, död 1831). Genom honom erhöll ett af maskinbygnads-

konstens förnämsta verktyg, nämligen svarfven, en betydlig förbättring, i det



10 MASKINBYGNADSKONSTEN OCH HENNES HJELPMEDEL.

han icke allenast konstruerade den för finare arbeten synnerligt lämpliga

prismasvarfven (så kallad, emedan underlaget består af en prismatisk jern-

skena, som medger ett noggrant fram- och tillbakaskjutande af stöddockorna

och pjeserna, som skola svarfvas), utan äfven uppfann supporten, denna för

svartstålets noggranna förande oundgängliga del. En annan för maskinbyg-

nadskonsten synnerligt vigtig maskin, metallborrmaskinen, fans visserligen

redan på Watts tid, men var då ännu ganska ofullkomlig och dessutom endast

afsedd för handkraft, hvarför ock endast små hål med honom kunde borras.

De förändringar, han sedan undergick för att afpassas för särskilda arbeten,

uppfunnos först senare äfven i England; i Tyskland var han ännu på tjugu-

talet en sällsynthet, och det

var först på tretiotalet, som

de fullkomligare engelska kon-

struktionerna blefvo kända på

kontinenten.

Innan vi öfvergå till den

praktiska delen af maskinbyg-

nadskonsten och särskildt till

verktygsmaskinerna, skola vi

med några ord omnämna de

män, som i synnerhet gjort

sig förtjenta om maskinbyg-

geriets praktiska eller teore-

tiska del.

i

Praktiska befordrare

af maskinbygnadskonstens

utveckling. Bland dessa

nämna vi som en af de för-

sta och förnämsta Joseph
Whitworth, chef för den

stora maskinfabriken i Man-
chester, hvars arbeten blifvit

verldsberömda. De whitworthska verktygsmaskinerna anses ännu som normal-

typer för dylika. Whitworth har vidare gjort sig berömd genom uppfinningen af

nya mätningsinstrument och markeringsapparater, genom införande af arbetet

med planskifva och genom användande af skafstålet för behandling af ytor»

som skola bearbetas särdeles noggrant, allt uppfinningar, som afse ett nog-

grant utförande af maskinarbetena, hvilka derigenom, fastän enligt arbetsför-

delningens princip tillverkade på olika händer, kunna fås att passa ihop utan

särskilda jemkningar. Dessutom har Whitworth äfven bragt maskinfacket ett

stort steg framåt genom införandet af sitt skrufsystem och derigenom angifvit

den väg, fabrikationen i stort har att följa i fråga om framställning af ofta

använda maskindelar, såsom lager, axlar m. in. Det vore nämligen af största

Fig. 4. Joseph Whitworth.
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vigt, om äfven härför vissa allmängiltiga konstruktionsprinciper gjordes gäl-

lande. Whitworths förbättringar inom artilleriväsendet hafva äfven gjort hans

namn ryktbart på ett annat område än det närmast hit hörande.

Bland de tyska maskinbyggarna nämna vi som synnerligt framstående

inom den af dem odlade industrigrenen tre: Borsig, Hartmann och Zim-
mermann.

Johann Friedrich Borsig (född 1804 i Breslau, död 1854 i Moabit

vid Berlin) är grundläggare och skapare af den stora utanför Oranienburger

thor i Berlin belägna maskinfabriken. Det är honom Tyskland har att tacka

för införandet af lokomotivtillverkningen samt denna industrigrens vidare ut-

veckling, hvarigenom det ty-

ska jernvägsväsendet kunnat

göra sig oberoende af England.

Härigenom har han sålunda

äfven blifvit en mäktig orsak

till det materiela välståndets

tillväxt. Under hans energi-

ska ledning fick den 1837 med
50 arbetare började fabriken en

så hastig utveckling, att hon

redan 1847 syselsatte 1 200

personer. Vid 1851 års slut

hade 330 lokomotiv utgått

derifrån; år 1847 levererade

Borsig 67 lokomotiv med ten-

drar, hvilket var mera än nå-

gon af Englands största verk-

städer under samma tid kun-

nat åstadkomma. Han till-

verkade sjelf sitt jern och var

derigenom den förste tyske

maskinfabrikant, som för er-

hållande af detta material ej behöfde anlita den engelska marknaden.

För att göra sig oberoende af andra i afseende på de i största

mängd förbrukade råämnena inköpte han i början af år 1854 kolfält

vid Biskupitz i Oberschlesien, der han äfven tänkte anlägga masugnar,

då' han bortrycktes af döden. Men han efterlemnade en son, som utförde sin

faders storartade planer. 1860 bygdes de masugnar, nu mera fyra, som förse

jernverket i Moabit med det nödiga råmaterialet. Under de gynsamma kon-

junkturer för maskinbyggeriet, som egde rum åren 1856 och 1857, utvidga-

des så väl lokomotivfabriken som jernverket. Från denna tid kunde den först

nämda årligen lemna 150—160 lokomotiv, det senare 300 000—350 000 centner

jern. Då under åren 1866—1870 de schlesiska valsverken till låga pris bragte

sina varor i marknaden, fann sig Borsig, på grund af den dryga frakten för

J. F. Borsig
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råmaterialet från Schlesien till Berlin och för att kunna täfla med dem, nöd-

sakad att flytta Moabits valsverk till Schlesien. Denna flyttning, som var

verkstäld 1870, satte honom i stånd att med de på detta sätt ledigblifna lo-

kalerna betydligt utvidga lokomotivfabriken i Berlin, hvilken nu mera kan

lemna 250 lokomotiv årligen. Vid 1871 års slut hade 2 810 lokomotiv ut-

gått från denna fabrik, som syseisätter 1 800 arbetare, medan 700 arbetare

i fabriken i Moabit äro syseisatta med tillverkning af ångmaskiner, vatten-

uppfordringsverk, ångpannor, jernbroar, arbetsmaskiner för stora industriela

verk m. m. I Oberschlesien äro på Borsigs verk omkring 3 000 arbetare

syseisatta vid kolgrufvor, masugnar och valsverk.

Samtidigt med Borsig,

d. v. s. likaledes 1837, grund-

lade Richard Hartmann
(född 1809 i Barr vid Schlett-

stadt i Elsass) i Chemnitz

i konungariket Sachsen sin

maskinfabrik, hvilken gjort

sig väl känd för de utmärkta

och mångsidiga arbeten, som

der utföras. Fabriken är nu

Öfvertagen af ett bolag och

bär namnet sachsiska ma-
skinfabriken, men står fort-

farande under Hartmanns led-

ning. Börjad i liten skala,

uppblomstrade hon snart, och

en mängd förbättringar inom

de olika maskinslagen har ut-

gått härifrån. Vi erinra en-

dast om de nya eller förbätt-

rade maskinerna för spinne-

rierna, klädes- och pappersfa-

brikerna. Dessutom har hon

äfven förvärfvat sig ett välför-

tjent rykte för sina ångmaskiner, deribland särskildt lokomotiven, samt för sina

verktygsmaskiner, liksom hon i allmänhet bidragit att höja maskinindustrin i

Chemnitz.

Såsom den tredje af de äldsta och mest ansedda maskinfabrikanterna i

Tyskland måste vi anföra Johan n Zimmermann i Chemnitz, hvilken såsom
verktygsfabrikant på parisutställningen 1867 intog plats vid sidan af engels-

mannen Whitworth och amerikanen Sellers (Sellers & Comp. i Philadelphia).

Till och med engelsmännen måste erkänna, att den tyske kollegans alster i

godhet fullkomligt kunde mäta sig med deras.

Fig. G. R. Ilartmaiin.
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Johann Zimmermann föddes i Påpa i Ungarn 1820 och grundlade 1854

i Chemnitz sin som mönsteranstalt erkända fabrik för tillverkning af verk-

tygsmaskiner, hvilken under de senaste åren likaledes blifvit öfvertagen af

ett bolag, men fortfarande drifves under sin grundläggares ledning. För att

gifva en föreställning om storleken af detta etablissement nämna vi endast, att

det syseisätter 1 000 arbetare, att 7 ångmaskiner med tillsammans 210 häst-

krafter och 350 hjelpmaskiner, nämligen 170 svarfvar, 80 hyfvelmaskiner och

100 olika andra arbetsmaskiner af skilda slag, här oupphörligt äro i gång, samt

att 9 300 verktygsmaskiner för de mest olika ändamål härifrån utgått.

Teoretiska befordrare

af maskinbygnadskonstens

utveckling. Bredvid de på ma-

skinbyggeriets praktiska om-

råde utmärkta män, af hvilka

utrymmet här endast tillåtit oss

att nämna fyra, få vi ej glömma

namnen på dem, som genom

sina teoretiska forskningar gif-

vit samma industrigren en fast

vetenskaplig grundval. Kram-

för allt måste vi här då nämna

INavier, Eytelwein, Pon-
celet, Coriolis, Moseley,

Mor in, Pambour, Redten-
b a c h e r, W e i s b a c h , . Kar-
marsch och Zeuner.

Af dessa män har i

synnerhet Redtenbacher
gjort sig förtjent om maskin-

lärans utveckling. Han var den

förste, som förstod att göra

detta skenbart torra och ointressanta ämne fängslande. Förträffligt förstod han

att utan stora matematiska hjelpmedel intränga i det innersta väsendet af den

maskin, som skulle undersökas, i ord skildra krafternas vexelverkan och de olika

maskindelarnas förrättningar samt på det enklaste och lättfattligaste sätt för sina

åhörare och läsare förtydliga det mest invecklade maskineri eller arbete. Redten-

bacher var i Tyskland den förste, som på ett fruktbärande sätt behandlade

maskinbygnadskonsten som läroämne, och bästa beviset på förträffligheten

af hans metod är den framgång, livarmed undervisningen drifves i de tyska

polytekniska skolorna.

I England, maskinindustrins vagga, söka vi förgäfves någon systematisk

vetenskapligt-teknisk undervisning. Styrelsen afhåller sig der från all omedel-

bar inverkan härpå, ingeniören eller teknikern erhåller i allmänhet sin utbildning

Fis?. 7. J. Z i m m e v m a n n.
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derigenom, att han genast slår sig på en viss specialitet och ställer sig under

ledning af någon berömd fackman. Han riktar nu hela sin samlade kraft och

intelligens på sin särskilda yrkesgren och förvärfvar sålunda en utomordentlig

säkerhet i här förekommande arbeten; vid de tillfällen, då förändringar komma
i fråga, ledes han endast af sin praktiska blick och sin djerfva företagsamhet.

Om detta oaktadt flera grenar af den engelska tekniken stå högre än hvarje

annat lands, bör detta tillskrifvas det försprång, hon från början erhållit, lan-

dets rika hjelpkällor och det engelska folkets skaplynne. Fördomsfria män i

England ha dock nu börjat inse, att deras fäderneslands öfvermakt i detta

hänseende inom en ej så synnerligt lång tid skulle kunna gå förlorad, så vida

man ej i tid sökte förlägga den

engelska tekniken från hennes nu

varande empiriska på en mera

teoretisk grundval. Till dessa

män hör äfven Whitworth, hvil-

ken offrat stora summor för

åstadkommande af anstalter, der

tekniker kunna erhålla en allmän

teoretisk utbildning. Medan det

förut var engelsmän, som i det

öfriga Europa fingo ledningen af

maskinindustrin sig anförtrodd,

händer nu ej så sällan, att ve-

tenskapligt-tekniskt bildade ut-

ländingar i England bekläda

platser som konstruktörer och

disponenter och sålunda på grund

af sin vetenskapliga bildning

förfoga öfver engelska kapital

och arbetsskickligheten hos en-

gelska arbetare. Detta kan huf-

vudsakligen anses som Jakob
Ferdinand Redtenbachers
förtjenst. Född 1809 i Stein i

Oberösterreich, blef han 1834 efter slutade studier och fyra års lärarverksamhet

vid polytekniska skolan i Wien professor i maskinlära vid då varande högre

industriskolan i Ziirich. 1841 öfvertog han en liknande verksamhet vid den

kort förut grundade polytekniska skolan i Karlsruhe, hvars direktor han 1857

blef. Älskad och vördad af sina talrika lärjungar, innehade han denna plats

till sin död 1863. Så framstående han än var som lärare, stod han dock

högre som författare; hans arbeten ha nästan alla ett varaktigt värde, alla

bära de originalitetens prägel och bilda tillsammans ett den vackraste och var-

aktigaste minnesvård.

m\
JiMm

Fig. 8. J. 1°. Redtenbacher.



TEORETISKA BEFOTtDRAKE AP MASKINBYGNADSKONSTENS UTVECKLING. 15

I jembredd med Redtenbacher ställer sig den utmärkte teknologen Karl

Karmarsch, född i Wien 1803, lärjunge och sedermera lärare vid polytekniska

institutet derstädes, sedan 1830 direktor och professor i mekanisk teknologi

vid polytekniska skolan i Hannover, hvilken han sjelf på regeringens uppdrag

grundlagt. Utom genom sin lärarverksamhet har Karmarsch äfven utmärkt

sig som författare. Af hans talrika arbeten står hans »Hundbok i teknologi»

ensam i sitt slag inom den tekniska literaturen genom den klarhet, hvarmed

han utan biträde af teckningar behandlar det skenbart torra ämnet. Hans

nyaste arbete »Teknologins historia» skrefs för att utgöra en del af det på
konung Ludvigs af Baiern föranstaltande utgifna arbetet »Samtliga vetenska-

pernas historia».

Fia;. 9. Kristofer Polhe Fi:?. 10. Samuel Owen.

Svenska mekaniker. Åfven Sverige har egt flera utmärkta mekaniker. Af
dem skola vi först omnämna Kristofer Polhem och hans son, Gabriel Pol-

hem. Den förre (1661—1751) utförde bland annat dockbygnaden i Karls-

krona, Trollhätte slussar och gamla slussen i Stockholm; den senare (1700

—

1772) biträdde sin fader vid utförandet af hans stora arbeten. Båda voro

icke endast praktikens män, utan hade äfven vetenskaplig bildning samt id-

kade med kärlek och framgång vetenskapliga forskningar. Erik Nordeva II

(1753— 1835), öfverstlöjtnant i flottans mekaniska kår, fullbordade Trollhätte

kanal; han utgaf ett värderikt arbete »Afhandling rörande mekaniken», som

innehåller en mängd undersökningar öfver vattenhj alens effekt. Pehiv Lager-
hjelm (1787—1856) har genom flera vigtiga vetenskapliga arbeten inom me-

kanikens område gagnat så väl vetenskapen som industrin. Bland dessa ar-

beten må anföras: »Hydrauliska försök, anstälda vid Falu grufva», gemensamt
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med Forsell och Kallstenius, samt »Försök att bestämma valsadt och smidt

jerns täthet, jemnhet, smidbarhet och styrka».

Om John Ericsson, den främste af ännu lefvande mekaniker af svensk

härkomst, ha vi redan i ett föregående band talat. Men det återstår oss att

omnämna några andra af nyare svenska mekaniker.

Ehuru icke svensk till börden, har Samuel Owen (född 1774 i Northon

i England, död i Sverige 1854) likväl i Sverige haft sin väsentligaste verksamhet

och här förvärfvat sig ett högt aktadt namn. Han var en man, som ej blott arbe-

tat sig upp på egen hand, utan äfven uppfostrat sig sj el f. Efter att ha börjat

sin bana som vallgosse och båtkarl, kom han slutligen i snickarlära och gjorde

sig derunder så bemärkt för sina mekaniska anlag, att han fick anställning

som modellsnickare och gjutare på Watt & Boultons nyanlagda ångmaskins-

verkstad vid Birmingham. Till Sverige kom han 1804 för uppsättning af de

första i vårt land ' använda Watts ångmaskiner, återvände påföljande år till

England, men kom redan 1806 å nyo till Sverige och bosatte sig nu i detta

land. Till en början var han anstäld som verkmästare vid Bergsund och

bygde der det första valsverket i Sverige för valsning af jernplåtar, men 1809

anlade han på Kungsholmen en mekanisk verkstad för egen räkning. Från

denna tid kan det svenska maskinbyggeriet, som nu hunnit en så betydande

ståndpunkt, räkna sitt ursprung. Owen utförde ett stort antal ångmaskiner,

tröskverk, qvarnar m. fl. maskiner. Han bygde äfven 1818 den första svenska

ångbåten, Amphitrite, och sedermera flera andra, hvaribland det förstasven-

ska jernångfartyg. Det förtjenar äfven anföras, att Owen genom de af honom

gjorda försöken att för framdrifningen af ångfartyg göra bruk af ett slags pro-

peller kan räknas bland dem, som förberedt denna så ytterst vigtiga uppfinning.

Bland dem, som verksamt bidragit till den svenska maskinindustrins ut-

veckling, bör kapten O. E. Carlsund här nämnas. Under hans föreståndar-

skap (1843—1870) har Motala mekaniska verkstad, som 1822 genom grefve Plå-

tens föranstaltande och under hans öfverinseende anlades af en engelsk ingeniör

Frazer, blifvit den förnämsta i landet och i synnerhet vunnit anseende genom

ett stort antal der bygda ångfartyg.

Fabrikören Jean B o lin der är en af de svenska mekaniker, som med

största framgång egnat sig åt maskinbygnadskonsten. Ar 1845 anlade han

jemte sin broder C. G. B o lind er i Stockholm en mekanisk verkstad, som nu

mera är en af de mest betydande i Sverige och berömd för konstruktionen

af flera vigtiga nya apparater och maskiner, såsom jernugnar, jernspislar, qvar-

nar, sågverk m. m.

Ingeniören E. A. O lim an, den nu varande föreståndaren för Bergsunds

mekaniska verkstad, som under hans ledning vunnit högt anseende för många

der bygda ångfartyg; direktören J. T. Munktell, hvilken genom den af honom

anlagda mekaniska verkstaden i Eskilstuna i hög grad bidragit till lokomobil-

tillverkningens utveckling i Sverige och till dessa maskiners användande inom

landtbruket; fabrikören W. Lindberg, hvilken som innehafvare af Stora varf-

vet vid Stockholm kraftigt befrämjat det svenska ångbåtsbyggeriet; professo-
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ren vid bergsskolan i Falun, J. S. Bagge, hvilken som konstruktör af vattenverk

och inom bergshandteringen begagnade maskiner gagnat vårt lands industri,

förtjena äfven anföras bland de svenska män, som genom sin verksamhet inom

den praktiska mekanikens område förvärfvat sig ett ansedt namn.

Material, arbetsmetoder och hjelpmedel. I det följande skola vi nu,

om också blott i största korthet, omnämna de material, arbetsmetoder och

hjelpmedel, som för närvarande stå, maskinbygnadskonsten till buds vid ut-

förandet af hennes arbeten.

Fastän ett stort antal

olika ämnen användes inom

maskinbyggeriet, menar man
dock med dess material en-

dast de ämnen, hvaraf maski-

nernas hufvuddelar bestå. Yi

komma för den skull att här

endast fästa oss vid tre sådana

ämnen: gjutjern, smidesjern

och stål.

Af de många arter gjut-

jern, som förekomma och

hvaraf för närvarande alla

öfriga jernslag tillverkas, be-

gagnar maskinbyggeriet endast

den grå grofkristalliniska sor-

ten, emedan denna är synner-

ligt lämplig till gjutning. En-

dast undantagsvis begagnar

man det ytterst spröda, ha-

stigt stelnande hvita tackjer-

net, hvilket har den olägen-

heten, att det ej noga ut-

fyller formarna. Det begag-

nas i synnerhet, då man vill framställa maskindelar, som skola besitta stor

hårdhet, men äro för stora att göras af stål. Det användes dock äfven

vid sådana tillfällen ej ensamt, utan blandadt med grått tackjern. Det grå

tackjernet är visserligen ganska lättsmält och kan med iakttagande af vissa

försigtighetsmått gjutas i hvilken form som helst, hvarför man äfven kan deraf

tillverka de mest invecklade maskindelar. Det är dock ej något synnerligt

tillförlitligt material; dess hållfasthet är mindre än smidesjernets, och dess-

utom händer ej sällan, att i dess inre förekomma blåsor, hvilka ej kunna

märkas utifrån och betydligt försvaga maskindelen, ja, stundom till och med
fullkomligt upphäfva hans motståndsförmåga. Ingeniörens beräkningar, hvilka

Uppfinningarnas bok. VI. 2

**#•
Fig. 11. Karl Karmarsch.



a



SMIDNING. 19

med ett felfritt material skulle lemna fullt tillräckliga dimensioner, kunna på
sådant sätt utan hans förvållande bli snart sagdt illusoriska.

Det oaktadt är tackjernet ännu hufvudmate-

rialet för maskinbyggaren, då ännu intet annat

finnes, som kan intaga dess plats. Redan nu

göras dock många maskindelar, hvartill förut

gjutjern begagnades, af smidesjern eller stål. Ge-

nom införandet af mekaniska apparater för form-

ning kan detta arbete nu göras både fortare och

noggrannare, och man har äfven förbättrat mate-

rialets beskaffenhet genom att i formen behandla

det med hydrauliskt eller pneumatiskt tryck eller
FiS- 13

-
Vanligt städ.

genom framställning af vacuum i formen. För formningen af vissa saker har

man nu mera maskiner, som fullkomligt ersätta formningen för hand.

Smidning. Då man vill af smidesjern eller

stål framställa en hel mängd sammansatta mindre

maskindelar, tillverkas de först af gjutjern i /or-

mar och underkastas derefter en glödgningsprocess,

hvarigenom gjutjernet öfvergår till smidesjern eller

stål; det så beredda materialet kallas smidbart gjut-

gods. Enklare» och större pjeser förfärdigas af glöd-

gadt smidesjern genom hamring, pressning och stundom genom valsning, då,

som bekant, smidesjern och stål vid glödhetta befinna sig i ett plastiskt, nä-

stan degartadt tillstånd. I följd

häraf kan man förena två hvitglö-

dande metallstycken med hyarandra

eller, som det heter, hopsvetsa dem.

Svetsningen är i sig sjelf gan-

ska enkel, men försvåras derigenom,

att luften helt opåkalladt blandar

sig i saken och genom ytornas ha-

stiga oxidering hindrar en noggrann

förening. Det är sålunda af huf-

vudsaklig vigt att vid svetsningen

utestänga luften. Detta sker deri-

genom, att man bes.trör de i elden

befintliga styckena med ett så kal-

ladt svetsningspulver, hvilket

med oxidhinnan på ytan samman-

smälter till en lättsmält slagg, som

hindrar luftens vidare tillträde. Här-

Fig. 14. Sätthammare.

Fig. 15. Vipphammare.

till kan man använda mångahanda ämnen; vanligen begagnas en bland-

ning af flera tillsammans. Vid sjelfva arbetet måste man söka drifva
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slaggöfverdraget ut ur svetsningsfogen, så att de rena metallytorna komma
i beröring med hvarandra. Ett intressant exempel på svetsningsarbete

lemna hjulen till lokomotiv och andra jernvägsvagnar, så vidt de äro försedda

med ekrar. För större säkerhets skull göras de helt och hållet af smidesjern.

Först smidas ekrarna hvar för sig och förses med ett tvärstycke, så att det

hela ungefär har formen af en hammare. Dessa delar hopsvetsas nu till

ett hjul, hvarvid de förenade tvärstyckena bilda hjulringen och de samman-

stötande nedre kilformade ändarna lemna ämne till nafvet. För svetsningen

af nafvet begagnar man en metod, hvarigenom arbetet nästan gör sig sjelft.

Man spänner in hjulet i en fast ring och upphettar midten. Genom upphett-

ningen förlängas ekrarna och utöfva samtliga en tryckning mot midten, hvari-

genom nafvet fullständigt hop-

svetsas. Sedan hjulet blifvit

så till vida färdigt, belägger

man båda ändarna af nafvet

med starka jernplattor och

omgifver ringen med ett starkt

hjulband (t yre). De vals-

verk, som tillverka jernvägs-

skenor, lemna äfven skenor

till hjulband.

Smidning kan ske för

hand eller med maskiner (ång-

hammare, hydrauliska pressar,

valsverk). Vid vanlig smid-

ning för hand användas stä-

det som underlag, hammare,

tänger, mejslar, vidare sän-

ken och andra underordnade

verktyg.

I fig. 13 är ett vanligt

städ afbildadt; banen förlän-

ger sig här vid båda ändarna

till hornartade utsprång, af hvilka det ena har konisk form och tjenar

till smidning af böjda delar, medan det andra är försedt med skarpa kanter

och användes till att böja styckena i skarpa vinklar.

Hvad beträffar de hammare, som användas, skiljer man mellan den van-

liga handhammaren af ända till 4—5 skålpunds vigt, släggan, vägande

7—24 skålpund, och s ätthammar en. Den sist nämda verkar ej omedelbart

genom slag, utan sättes, liksom skrotmejseln, hvarmed jernbitar afhuggas

på det ställe af den glödande metallen, som skall bearbetas, hvarefter man
med släggan riktar slag mot dess hufvud; huru man på detta sätt kan få

skarpa afsatser på ett stycke jern, visas af fig. 14. Vid begagnandet af den

tunga släggan, som föres med båda armarna, behöfves jemte smeden ännu en

Fij?. 16. En 10-centners ånghammare.
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arbetare, hans handtlangare. För att smeden skall kunna reda sig utan handt-

langare, har man i Amerika uppfunnit den s. k. vipphammaren (fig. 15),

hvilken äfven i England funnit betydlig användning och med hvars tillhjelp

arbetet ej allenast påskyndas, utan äfven blir väsentligt billigare. Den 10 till

15 skålpund tunga hammaren sitter på ett långt skaft, som är vridbart kring

en axel, lagrad mellan två träpelare. Bakre delen af skaftet är dels med
ett tåg eller en kedja fäst i en i taket befintlig träfjäder, dels nedtill 'i ett

trampbräde, hvarpå smeden sätter foten och sålunda lyfter hammaren; så snart

foten dragés tillbaka, verkar den i taket befintliga fjädern och slungar ham-

maren kraftigt ned på städet.

Helt annorlunda verkar ånghammaren, hvilken konstruktörerna nu

lyckats gifva en form, som gör honom användbar som slägga äfven vid vanligt

-

smidesarbete. Denna sinnrika uppfinning är gjord af en engelsman Davies,
och en dylik hammare
sågs på den senaste ut-

ställningen i Wien. Da-
vies' hammare kan ar-

beta i hvilken riktning

som helst, vertikalt, snedt,

horisontalt, och är der-

för synnerligt lämplig för

smidning i maskin-, bro-

och skeppsbyggeriet*. Den

lilla ångmaskinen, som-

drifver hammaren, sitter

i en stark gjutjernsring,

hvilken i sin tur omslutes

af en större ring och me-

delst kugghjul och vef

kan vridas kring sin hori-

sontala axel på samma
gång som ångmaskin och hammare, en inrättning, som gör möjligt, att sla-

gets riktning i ett horisontalplan kan lätt regleras. Den yttre ringen är

fäst vid kolfven af en i marken nedsänkt hydraulisk press, så »att han kan

höjas och sänkas. Men han är tillika äfven vridbar kring en vertikal axel,

hvarigenom man efter hand kan låta hammaren verka på en mängd i krets

uppstälda städ.

På senaste tiden har äfven den amerikanska fjädersnällhammaren,
som arbetar med mycket stor hastighet och tager ett jemförelsevis litet kraft-

belopp i anspråk, blifvit ganska mycket använd.

Äfven valsverket har tagits i maskinbyggeriets tjenst som omedelbar

arbetsmaskin. Så har man t. ex. i Amerika på kalla vägen mellan valsar till-

verkat långa transmissionsaxlar alldeles färdiga, fullkomligt runda och raka. Här-

vid tjenstgöra dock valsarna mena som svarf än som smidesmaskin. Hit hör

Fig. 17. Grof sax med häfstång.
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framför allt ett af A. Lismann i Miincheu uppfunnet valsverk med skruffor-

miga tryckytor, hvarmed man kan vida säkrare och hastigare tillverka en

mängd smidesarbeten, som förut måst göras för hand. Med ett sådant vals-

verk kan man t. ex. smida kanterna tunna på runda eller fyrkantiga skifvor,

böja dylika plattor eller ringar samt förse dem med flänsar, forma rotations-

kroppar, som förut måst smidas i sänken eller också måst svarfvas o. s. v.

•Stora smidda pjeser, som uppgå till 600—800 centners vigt, af det

slag som användes vid konstruktionen af de gigantiska oceanångarna och pan-

sarfregatterna, fordra naturligtvis särskilda inrättningar för att kunna bear-

betas. För upphettningen begagnas Siemens' ugnar med gasregenerator, för

utlyftandet ur ugnen och förflytt-

ningen till städet hydrauliska kra-

nar och för smidningen ångham-

mare af förbättrad konstruktion,

hos hvilka slagets styrka ökas ge-

nom ångtrycket, som äfven får

verka vid hammarens fall. Tillfäl-

len gifvas likväl, då äfven de stör-

sta ånghammare ej visa sig tillräck-

liga; detta är särskildt förhållan-

det då pjeserna, i synnerhet om
de äro af gjutstål, öfverstiga ett

visst mått. Det ögonblickligt ver-

kande slaget kan stundom ej ge-

nomtränga hela massan af de ofta

flera hundra centner vägande ar-

betsstyckena. Erfarenheten lär,

att till och med då hammaren har

en kolossal tyngd, det endast är

ytan af en dylik metallpjes, hvarpå

slaget utöfvar någon verkan, me-

dan antingen den inre massan sli-

tes sönder, eller också de yttre

delarna glida fram öfver de inre,

så att slutligen pjesens ändar erhålla en trattformig gestalt, men det hela

deremot ingalunda blir utsträckt. Redan 1856 tog Bessemer i England

patent på användning af hydraulisk press för smidningen af stora

pjeser. Nyligen har denna metod betydligt fullkomnats af en ingeniör Has-
well i Wien och af honom införts i det österrikiska statsjernvägsbolagets

verkstäder för sammansättningen af de flesta lokomotivdelar. Haswells me-

tod för pressmidning kan i viss mån jemföras med smidningen i sänken un-

der ånghammaren, men tillåter dock ett vida* noggrannare utförande af ma-
skindelarna, på] samma gång han gör det möjligt att i sänken pressa sådana

stycken, som aldrig skulle kunna tillverkas under ånghammaren. En annan

Fig. 18. Hydraulisk punsmaskin.
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stor fördel hos denna, metod består i den snabbhet och billighet, hvarmed

maskindelarna utföras.

Saxar och punsmaskiner. Utom smidningen, som afser behandlingen

af metallen i glödande form, återstår oss att nämna vissa metoder för metal-

lens bearbetning i kallt tillstånd. Hit hör arbetet med mejslar oclTsaxar samt

pressningen af hål medelst stampar, drifna af maskinkraft.

Mejseln är ett verktyg, som mycket begagnas såväl af maskinarbetaren

som metallarbetaren i allmänhet. Med tillhjelp af mejseln hugger man sönder

jernstänger och tjocka bleckplåtar, arbetar bort den skrofliga ytan på gjut-

jernspjeser för att underlätta arbetet för filen. in. in. För att hugga sönder

Fig. 19. Maskin för böjning af plåt.
'

tjocka plåtar brukar man stundom sätta en mejsel i en liten knipphammare,

som drifves af ångmaskinen eller vattenhjulet. Med saxar klipper man jern-

bleck af olika tjocklek, stänger, jerntrådsknippen för nålfabrikationen med
mera. Man skiljer mellan saxar med häfstångsrörelse och saxar med
parallelrörelse. Till de förra höra de vanliga handsaxarna, till de senare

de stora maskinsaxarna. Större häfstångssaxar konstrueras så, att den ena

käken är fastgjord, medan den andra är förlängd till en häfstång, som nedtryckes

med händerna. Användes maskinkraft för drifvande af en dylik sax, låter

man den rörliga käken sättas i rörelse medelst en excenterskifva, såsom fig.

17 antyder; käken sjunker tillbaka af sin egen tyngd och öppnar saxen, så snart
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excenterskifvan öfvergår i den ställning, fig. 17 antyder. Saxar med parallel-

rörelse finnas utförda på ofantligt många sätt.

Punsningen eller pressningen af hål i metall är ett vida enklare och

beqvämare sätt än att borra, hvartill vi något senare skola återkomma, men

kan endast användas vid ej allt för tjocka smidesplåtar, af det slag som an-

vändes till de vanliga jernkonstruktionerna, ångpannor, broar, fartyg, takstolar

ni. m. Man har visserligen påstått, att metallens motståndsförmåga skadas

genom punsningen, ehuru andra tekniker förfäkta en motsatt åsigt; i alla hän-

delser är dock förfaringssättet så beqvämt, att det alltid skall finna betydlig

användning. Punsningen af hålet sker medelst en cylindrisk, vid ansatsytan

plan stamp af väl härdadt stål, hvilken noga passar in i ett hål, som är an-

bragt i en likaledes af härdadt stål förfärdigad underlagsplatta. Metallstycket,

som skall genomborras, lägges på denna platta, och stampen pressar nu ut ett

stycke, livars diameter är lika med hans egen. På detta sätt framställas nit-

hålen till ångpannor, stag för broar ni. m. hastigt och noggrant; vidare kan

man med dylika maskiner förse sågblad med tänder eller i allmänhet för sär-

Fig. 20. Ångpanna.

skilda ändamål genombryta tjockare eller tunnare plåtar. Små punsmaskiner

att drifvas för hand har man konstruerat med användning af vinkelhäfståflg,

differentialskruf eller på allra senaste tiden med begagnande af hydrauliskt

tryck. Fig. 18 visar en hydraulisk punsmaskin af engelsk konstruktion, hvars

stora användbarhet hastigt skaffat honom en vidsträckt utbredning. Med en

sådan maskin kan man, allt efter hans storlek, punsa hål med 3 till 10 liniers

diameter genom plåt af samma tjocklek. Maskinen är inrättad alldeles som
en hydraulisk press, endast med den skilnad, att presskolfven här är utbytt

mot stampen och att trycket här ej verkar nedifrån uppåt, utan tvärtom. Pump-
inrättningen befinner sig i ett starkt gjutjernskärl, som upptill öfvergår i en

cylindrisk ansats. Den nedre häfstången i fig. 18 tjenar till att lyfta den

stora kolfven med stampen, sedan hålet är pressadt.

Tillverkningen af ångpannor. Saxar, punsmaskiner jemte några andra

mekaniska inrättningar, såsom plåtböjningsmaskiner och nitmaskiner, finna sin

hufvudsakliga användning inom ångpannfabrikationen, hvarmed tillverknin-
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Fig. 21. Förening af plå-

tar medelst nitning.

gen af större plåtkärl, såsom vattencisterner, gasklockor, förvarmare m. ni.,,

är förbunden.

Tillverkningen af ångpannor tillgår på följande sätt. Sedan man enligt

ritningen på plåtarna utmärkt deras storlek och platsen för nithålen, börjar

man från kanterna borthugga det öfverflödiga samt punsa nithålen. Derefter

böjes plåten i sin rätta form, för hvilket ändamål han upphettas till rödglödg-

ning i härför enkom bygda ugnar. Böjningen sker an-

tingen med tillhjelp af hammare eller särskilda plåtböjnings-

maskiner.

Plåtböjningsma skin er na kunna i allmänhet endast

användas, då plåten skall formas efter en yta med något

så när jemn krökning; skola plåtarna deremot böjas efter

ytor med dubbel krökning, t. ex. bottenplåtarna i en panna,

föredrager man hamringen. Hjulband deremot framställas

med stor fördel på maskin.

Fig. 19 ger ett begrepp om inrättningen af nämda
maskin. Tjocka, breda plåtar fordra en något förändrad

konstruktion, dock är alltid grundprincipen den samma. För

att genom hamring gifva bottnen i pannan den rätta formen

begagnar man sig af urhålkade schabloner eller formar af gjutjern med omkring

15 liniers tjocklek. Man lägger den glödande plåten på en schablon och börjar

arbetet med handhammare eller också med maskinhammare, i synnerhet med
egendomligt konstruerade ånghammare, som börja i kanten och fortsätta mot mid-

ten. För att börja i plåtens kanter, såsom vid hopsättningen af en ångpannas,

delar ofta behöfves, användas

särskilda maskiner, som ut-

föra arbetet med tillhjelp af

valsar, hvilkas afstånd från

hvarandra kan lämpas efter

behofvet.

Stundom, i synnerhet då

det är fråga om ångpann-

bottnar med stor diameter,

hopsätter man de halfsferiska

skålar, som utgöra pannans

ändar eller bottnar, af flera delar. Fig. 20 visar en med dylika bottnar försedd

panna med stor diameter; hon är förenad med en mindre panna, kallad kokrör
(bouilleur), om hon är omedelbart utsatt för elden, men förvärm are, om hon

uppvärmes af de bortgående heta förbränningsgaserna. Af samma figur synes-

äfven, huru man genom nitning förenar de plåtar, hvaraf pannan består. Sedan

plåtarna erhållit sin rätta form och nithålen blifvit inpunsade, skrider man till

hopnitningen. Nitarna tillverkas af det bästa och segaste rundjern. Medelst

en parallelsax afklipper man af rundjernsstången stycken af bestämd längd.

Den fasta käken är försedd med hål, motsvarande diametern på det rundjern,

Fig. 22. Nitning af plåtar.
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som skall användas. Bakom denna käk befinner sig en platta, hvars afstånd

från käken är lika med den längd, man vill gifva de afklipta bitarna. Genom

denna anordning fås på ett beqvämt och enkelt sätt alla nitämnena lika

långa. Härefter glödgas jernbitarna i en smidesässja och förses med tillhjelp

af hammare och nageljern med ett hufvud. Nitarnas hufvuden förfärdigas an-

tingen för hand eller medelst fallhammare och sänke eller slutligen med

tillhjelp af maskiner, liknande nitmaskinen. För att hopnita plåtarna fästas

de till en början vid hvarandra medelst skrufbultar; den rödglödgade niten

stickes genom de noga midt för hvarandra stälda hålen (som ofta för större

noggranhets skull upparbetas med en så kallad upprymmare) inifrån och utåt,

såsom fig. 21 visar. Sjelfva nitningen sker antingen för hand eller medelst

maskin.

Om pannan nitas för hand, bör man, så vidt möjligt, hafva den del

uppåt, som skall nitas, emedan slagen böra så kraftigt som ske kan i lodrät

riktning träffa nithufvudet. För att åstadkomma en motverkan mot de slag, som

behöfvas för att smida det yttre nithufvudet, måste niten fasthållas inifrån.

Härtill begagnas vanligen en slägga, som medelst en häfstång pressas mot

niten (fig. 22). För nitning behöfvas vanligen sex arbetare: tre hamra nit-

hufvudet på yttre sidan, två hålla emot inuti pannan, medan den sjette glöd-

gar nitarna och bär fram dem. Nitningen är ett mycket ansträngande arbete,

'

hvarför tanken att utföra det med maskin låg nära till hands, och man har

verkligen konstruerat flera dylika maskiner, af hvilka dock ingen fullt ersätter

handarbetet. De kunna nämligen endast användas i sådana fall, för hvilka de äro

särskildt konstruerade. Den mest bekanta och användbara torde väl vara den af

Fairbairn konstruerade, hvars anordning och verkningssätt synes af fig. 23.

Hvad hållfastheten hos nitförbindningar angår, är tydligt, att hon all-

tid skall blifva mindre än hos de ställen af plåten, der han ej är försedd

med hål, så vida nämligen tvärgenomskärningarna äro lika. I allmänhet blir

nitningen starkare, om glest sittande' nitar med stor diameter användas, än

då dessa sättas nära hvarandra och hafva liten diameter. Och likväl är det

just detta senare föreningssätt, som måste användas på ångpannor, då skarf-

varna här måste vara ångtäta. För att hindra pannans försvagande genom

nitning har man på senare tiden sökt ersätta denna genom svetsning, hvilken

äfven redan användes vid tillverkningen af vissa delar af pannan, t. ex. eld-

staden i en lokomotivpanna.

Verktygsmaskiner. De råa arbetsstyckena, sådana de komma ur gju-

teriet eller smedjan, kräfva redan en noggrannare bearbetning än den, som

kan ernås med de arbetsmetoder, vi hittills lärt känna. Dessa arbeten ske

antingen för hand, genom filning, mejsling, slipning, skafning, eller med ma-

skiner. För att kunna motsvara de fordringar, som nu mera ställas på en

maskinverkstad, nämligen noggranhet, förenad med största möjliga billighet, in-

skränker man handarbetet så mycket som möjligt till inpassningsarbeten och

dylikt samt söker i stället utföra större delen af arbetena med maskin. De
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härtill begagnade maskinerna benämnas i allmänhet verktygsmaskiner. Ar-

betsstycket spännes fast i eller på maskinen, medan det arbetande verktyget är

inspändt i en särskild infattning. Hvarje verktygsmaskins arbetsprincip består

deruti, att genom lämpliga mekaniska anordningar antingen arbetsstycket en-

samt eller stålet ensamt eller också båda på en gång föras så, att stålet skär

bort från pjesen de metallpartiklar, som skola aflägsnas, för att den önskade

formen skall erhållas.

Fig. 23. Fairbairns nitmaskin.

En af de vigtigaste omständigheterna härvid är att tillse, att stålet

eller verktyget har sin rätta form, hårdhet m. m. De använda stålen (svarf-,

borr-, hyfvelstål m. m.) framställas "af bästa engelska gjutstål; på senare tider

begagnar man för bearbetningen af pjeser af hårdt, hvitt tackjern eller stål

verktyg, hvilkas eggar äro försedda med diamantspetsar. Stålens grundform är

vanligen den af en prismatisk stång, vid ena eller båda ändarna kilformigt ut-

smidd samt härdad och slipad. Det är tydligt, att förhållandet mellan arbets-

styckets och stålets ställning, äfvensom deras ömsesidiga rörelse m. m., be-

stämmes efter regler, hvilkas riktighet en lång erfarenhet bekräftat.

Verktygsmaskinerna kunna först med afseende på det material, som

skall bearbetas, indelas i två stora klasser: maskiner för bearbetning af
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metall och maskiner för bearbetning af trä; de senare skola i ett kom-

mande kapitel särskildt behandlas.

Fästa vi oss vidare vid arten af arbetet och formen på de stycken, som

skola bearbetas, träffa vi först på en grupp af maskiner, hvilkas konstruktion

hufvudsakligen beror på beskaffenheten af den yta, som skall bearbetas, men

alls icke eller endast obetydligt på formen eller storleken af den pjes, som

skall behandlas. Hit hör ett jemförelsevis litet antal maskiner, som återfinnas

i hvarje väl inrättad maskinverkstad och der användas till utförande af en

mängd ofta återkommande arbeten. Dessa kallas vanliga verktygsmaski-

ner. En andra grupp utgöra deremot de maskiner,

som tjena till att framställa eller bearbeta vissa ar-

tiklar och hvilkas dimensioner, anordning och rörelse-

sätt ej endast bero på beskaffenheten af arbetsytan,

utan äfven på formen och storleken af de artiklar,

som skola bearbetas.

Antalet maskiner, som tillhöra denna grupp, är

ofantligt stort och ökas allt jemt; man finner dem en-

samma eller också gruppvis i alla sådana fabriker,

hvilka syseisätta sig med tillverkningen af någon viss

artikel och äro inrättade härför. Dessa maskiner be-

nämnas specialverktygsmaskiner.

De vanliga verktygsmaskinerna kunna delas i 7

hufvudklasser:

1) svarfstolar, 2) borrmaskiner, 3) hyfvelmaski-

ner, 4) stickmaskiner, 5) fräsmaskiner, 6) skrufskär-

nings- och muttertillverkningsmaskiner, 7) maskiner för

bearbetning af plåt, för smidning och slipning. Vidare

följer en ofantlig massa specialmaskiner, hvilkas kon-

struktioner betingas af de industrigrenar, i hvilkas

tjenst de skola användas. Sålunda finnas särskilda

maskiner för tillverkningen af lokomotiv och annan

jernvägsmateriel, för skeppsbyggeriet, for gevärs- och kanontillverkningen, för

metallurgin m. m. Af de vanliga verktygsmaskinerna är svarfstolen den vig-

tigaste.

lig. 24. Korssupport, sedd

från sidan och uppifrån.

Svarfstolen begagnas hufvudsakligen till framställande af cirkelrunda

ytor, d. v. s. af rotationsytor, och af sådana hufvudsakligen de konvexa; dock

kan man genom lämplig anordning äfven svarfva ihåligt och konkavt eller er-

hålla plana ytor eller skrufytor. Sålunda kan man på en fullständig svarf

svarfva cylindriskt, plant, koniskt, borra nya hål och utvidga redan borrade,

skära skrufvar och hyfla spår. Med tillhjelp af särskilda anordningar kan

man svarfva efter vissa kroklinier, svarfva kulor och svarfva ovalt. En
svarf är sålunda den nödvändigaste maskinen i en mekanisk verkstad, som

äfven den minsta nu mera ej kan umbära.
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Svarfvens inrättning är till sin princip den samma, antingen lian är af-

sedd för bearbetning af trä eller metall; han är till och med stundom mera

invecklad i det förra fallet, då det mjuka materialet medger framställande af

en mängd saker, hvartill man ej gerna kan åstadkomma motstycken af metall.

Vi skola derför, då det blir fråga om tillverkningen af leksaker, närYnare redo-

göra för svarfvens inrättning i alla hans enskildheter.

I hufvudsak bestå alla vanliga svarfvar af underredet eller prismat,

spindeldockan och löpardockan. Mellan de båda senare inspännes ar-

betsstycket, som sättes i rotation genom den i den fasta spindeldockan lag-

rade spindeln, hvilken sjelf på lämpligt sätt erhåller sin rörelse. Löpardockan

är, såsom namnet antyder, rörlig och i spindelns riktning, hvarigenom arbets-

stycken af olika längd kunna inspäniias. Den tredje huvudbeståndsdelen af

en maskinsvarf är supporten, hvari svarfstålet fastsättes, så att det endast

kan beskrifva den bana, som med maskinens konstruerande afsetts; oftast sätter

maskinen sjelf supporten i rörelse. Afvikelser härifrån förekomma endast vid

svarfvar, konstruerade för särskilda ändamål. Sålunda bortfaller vid de egent-

liga plansvarfvarna löpardockan, medan hjulsvarfvar i dess ställe ha ännu en

spindeldocka. Vidare finnas svarfvar med två supporter (dubbelsupportsvarf-

var); hjulsvarfvarna erhålla alltid två, stundom till och med fyra supporter.

Vid alla egentliga svarfvararbeten utför det mellan löpare och spindel eller

vid planskifvan spända arbetsstycket hufvudrörelsen, hvilken är en likformigt

roterande; supporten deremot jemte det dervid fästa svarfstålet har att ut-

föra en fortskridande rörelse, så att det senare småningom föres fram öfver

arbetsstyckets hela yta. Vid maskinsvarfning är denna supportens rörelse rät-

linig och kontinuerlig sa'mt åstadkommes genom en lång, af maskinen i lik-

formig rörelse försatt skruf, ledarspindeln, hvilken går genom én mutter i

supportens nedre del och, då han nu ej sjelf kan röra sig ur sina lager, i

stället skjuter supporten. Hvarje spån, som afsvarfvas, tages mycket tunt

för att ej allt för mycket upphetta arbetsstålet och göra det odugligt; för

livar gång, man svarfvar öfver, skrufvas svarfstålet något närmare arbetsstycket,

af hvars gods på detta sätt en del borttages som ett spiralformigt spån. För

att mildra den vid arbetet uppstående hettan är vanligen ett vattenkärl

anbragt öfver svarfstålet, så att vatten ständigt droppar ned på det bear-

betade stället. På svarfvar, som äro afsedda både för cylindrisk och plan-

svarfning, är supporten så inrättad, att man kan gifva stålet två rörelser, af

hvilka den ena går parallelt med arbetsstyckets rotationsaxel, den andra vin-

kelrätt deremot. Genom att förena dessa båda rörelser kan man svarfva

koniskt. En dylik så kallad korssupport visas i sin enklaste anordning i

fig. 24 i vertikal genomskärning och i plan sedd ofvanifrån. A A äro under-

redets pi ismer; ledarspindeln V är vid T lagrad så, att han genom vefven M
kan skötas för hand af arbetaren. På de tresidiga prismerna A A livilar en

släde B, bas för supporten, hvilken nedtill är fast förenad med en mutter,

hvarmedelst man kan med förut nämda ledarspindel skjuta släden utefter pris-

merna. Denna släde är likaledes försedd med en skruf, som är vinkelrät mot
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ledarspindeln. Genom en vef, m, kan äfven denna skruf sättas i rörelse af

arbetaren och skjuta en på hufvudsläden befintlig mindre släde vinkelrätt mot

den förras rörelseriktning. På denna senare släde är svartstålet, C, fäst, hvar-

för detta måste deltaga i alla supportens rörelser.

Pig. 25 visar en fullständig cylindersvarf med försättare och vexelhjul,

på hvilken man således äfven kan skära längre skrufspindlar, liknande den,

som tjenar till att föra supporten. Genom de på svarfvens venstra sida be-

fintliga vexelhjulen, hvilka efter behof kunna ersättas med andra, kan man
gifva ledarspindeln en rotationshastighet, som står i ett visst åstundadt för-

hållande till det mellan löpare och spindel inspända arbetsstyckets. Ar nu

detta en noga cylindriskt svarfvad stång, kan man genom nyss nämda anord-

^5^5>fec7 —v
Piff. 25. Parallelsvarfstol.

ning åstadkomma, att stålet inskär en likformigt löpande fåra med jemn stig-

ning, med ett ord en skrufspiral, i den roterande stången. I fig. 25 är det

inspända arbetsstycket ej någon skruf, utan en vefstake, som skall svarfvas.

Supporten är i detta fall helt enkelt fastskrufvad vid svarfvens underrede och

ej satt i förbindelse med ledarspindeln, hvarför arbetaren här måste utföra

båda rörelserna med handen. Supportens anordning skiljer sig från den i fig.

24 afbildade deruti, att den första släden här i stället för på prismerna glider

på en särskild underlagsplatta och supporten sjelf är försedd med två medelst

vefvar vridbara skrufvar. Många svarfvar ha endast en kuggstång för sup-

portens förande; sådana svarfvar kunna dock ej användas till skärning af

skrufspindlar.
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På stora maskinsvarfvar finner man ofta den förändringen, att arbets-

stycket ej rör sig mellan tappar, utan i stället befinna sig på spindeln och

löpardockan flerfaldigt genombrutna skifvor, mellan livilka arbetsstycket fast-

skrufvas. Denna anordning medgifver ett beqvämt inspännande af äfven gan-

ska oregelbundna pjeser,

emedan af de många hålen,

som förekomma i skifvorna,

alltid några sitta lämpligt

för skrufbultarnas anbrin-

gande. Sådana svarfvar

kallas skifsvarfvar.

Som den nyaste för-

bättringen i konstruktio-

nen af svarfvar anföra vi

den anordning, som med-
gifver svarfning af stycken

med väsentligt olika böjda

ytor. Tydligt är, att man
för att kunna åstadkomma

detta måste gifva suppor-

ten en friare rörelse, d.

v. s. han måste utom den

likformiga, parallelt med
arbetsstyckets axel, äfven

hafva en sjelfverkande rö-

relse vinkelrätt mot denna

axel, hvarigenom stålet

ständigt hålles i beröring

med pjesens yta. Detta

åstadkommes genom# en

bredvid supporten fastgjord

schablon, mot hvilken den
\

förra tryckes med fjädrar,

så att han tvingas att be-

skrifva en bana, motsva-

rande schablonens form.

Borrmaskinen har till uppgift att framställa konkavt cylindriska ytor

eller cylindriska hål, hvilka antingen kunna utarbetas ur det massiva mate-

rialet eller också redan till sin grundform förefinnas i arbetsstycket och en-

dast skola af maskinen erhålla sin noga bestämda form. I det förra fallet

benämnes operationen borrning, i det senare deremot urborr ning, hvilken

endast förekommer vid hål af större diameter.

Beträffande de rörelser, som härvid förekomma, ha alla borrmaskiner

(med undantag af några specialkonstruktioner) det gemensamt, att arbets-

Fisc. 26. Vertikalborrmaskin.
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stycket är fastgjordt och verktyget utför båda rörelserna, nämligen hufvud-

rörelsen, som består af en likformig rotation, samt en kontinuerlig rätlinig i

rotationsaxelns riktning. Undantagsvis utföres denna senare rörelse äfven

ryckvis.

De borrmaskiner, som användas^ i maskinbyggeriet, kunna indelas i fyra

klasser, hvilka så väl till anordning som i afseende på de arbeten, som af

dem utföras, förete väsentliga olikheter. Man skiljer sålunda mellan ver-

tikalborrmaskiner, horisontalborr-

maskiner, maskiner för borrning af

långa hål och cylinderborrmaskiner.

Vertikalborrmaskiner, af hvilka tig.

26 visar en anordning för handkraft, äro

de vanligaste och tjena hufvudsakligen till

borrning af hål i massivt gods. Huvud-
delarna af en dylik maskin äro: stom-

men, borrspindeln med hans rörelse-

mekanism, matarinrättningen och borr-

bordet.

På den i vår figur afbiidade borr-

maskinen åstadkommer arbetaren genom

kringvridandet af en vef med högra han-

den borrspindelns rotation. Denna är ge-

nom en kugghjulsutvexling satt i förbin-

delse med en annan axel, som upptill är

försedd med ett svänghjul, och erhåller

från denna den åstundade omloppshastig-

heten. Med venstra handen matar arbe-

taren samtidigt ned borrspindeln så, att

stålet tryckes emot och småningom genom-

tränger det nedanför liggande, fast inspända

arbetsstycket. Större borrmaskiner äro

försedda med remskifva och sättas i rö-

relse af fabrikens kraftmaskin. De äro

äfven ofta så inrättade, att matarinrättningen är sjelfverkande.

Hvad beträffar maskinerna för borrning af aflånga hål, är deras kon-

struktion mera invecklad, emedan borrspindeln utom de båda förut nämda
rörelserna äfven måste ha en horisontal, fram- och återgående; undantagsvis

låter man äfven arbetsstycket utföra denna rörelse. Med dylika maskiner

kan man borra aflånga fördjupningar, såsom kilspår för längdkilar och hål

för tvärkilar m. m. Horisontalborrmaskinerna användas för urborrning af

redan befintliga hål; i synnerhet användas de för bearbetning af lagerskålar,

kopplingsmufflar, små ångmaskiner och pumpcylindrar.

Cylinderborrmaskinerna, hvilkas allmänna anordning fig. 27 visar, användas

hufvudsakligen till urborrning af stora ångmaskins-, blåsmäskins- och pump-

Fig. 27. Cvlinderborrmaskin.



HYFVELMASKINEN. 33

cylindrar. Den väsentligaste delen utgör en med borrhufvud försedd horison-

tal eller vertikal axel. I fig. 27 är A cylindern, som skall borras; han är fäst

vid plattformen B så, att hans axel sammanfaller med borraxeln D, utmed

hvilken medelst en särskild mekanism det skifFormiga borrhufvudet C glider,

så att de härvid fästa stålen småningom arbeta af hela cylinderns inre yta.

Borraxeln sättes i rörelse nedifrån genom en skruf V utan ända, som griper

i ett på axeln sittande kugghjul JR och sjelf sättes i rörelse genom en rem-

skifva. Förskjutningen af borrhufvudet C utmed axeln D sker medelst två

hängstag l V, hvilka upptill äro fästa vid en travers, vid hvilken åter sitter

en kuggstång, som man genom en hjulutvexling kan gifva en upp- och

nedgående rörelse. Såsom den tredje af de förnämsta verktygsmaskinerna

anföra vi

Fig. 28. Hyfvelmaskin, sedd framifrån.

Hyfvelmaskinen. Denna maskin är af senare ursprung än de båda

föregående. Upphofvet till hyfvelmaskinen gaf tanken att ersätta filararbetet

med maskinarbete, en tanke,

som tillskrifves Georg von

Reichenbach (född i Der-

lach 1772, död i Munchen

1826), en af alla tiders snill-

rikaste mekaniker. Den af

Reichenbach (under åren 1804

—1818) konstruerade maski-

nen arbetade dock ej med

tillhjelp af fil, utan med ett

vida enklare verktyg, nämli-

gen mejseln, och var således

i sjelfva verket en hyfvelma-

skin. Först senare här man för vissa särskilda ändamål konstruerat verkliga

filmaskiner.

De nu mera begagnade hyfvelmaskinerna arbeta medelst ett smalt, ofta

spetsigt stål eller mejsel, som utefter räta parallela linier bortskär spån från

arbetsstycket. Denna operation är alldeles enahanda med den motsvarande

vid filmaskinerna, hvarför det är svårt att uppdraga en bestämd skilnad mellan

de båda maskinerna; hufvudsakliga olikheten består i det använda verktyget

(fil eller mejsel). I allmänhet utmärka sig hyfvelmaskinerna genom mejsel-

snittens stora längd, som stundom kan uppgå till öfver 30 fot, äfvensom der-

igenom, att med högst få undantag den nödvändiga tvärförskjutningen före-

tages vid mejseln och arbetsstycket utför rörelsen i längdriktningen. På
mindre hyfvelmaskiner, de så kallade shapingmaskinerna, med hvilka en-

dast korta snitt göras, låter man mejseln göra den fram- och återgående

rörelsen, på samma gång man gifver honom den nödiga tvärförskjutningen;

stundom ger man dock arbetsstycket denna senare rörelse.

Uppfinningarnas bok. VI. 3
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Man indelar hyfvelmaskinerna i tre klasser: p 1 an hyfvel maskiner,

rundhyfvelmaskiner och stickmaskiner. Med dylika maskiner kunna

enligt sakens natur endast sådana ytor bearbetas, hvilka alstras af räta

parallela linier, eller i allmänhet plana eller enkelt böjda ytor, d. v. s.

sådana, som kunna utvecklas i ett plan. Det skulle fora oss allt för långt

att omnämna alla de rörelsekombinationer och de derför nödvändiga anord-

ningar, som vid dessa maskiner kunna förekomma med afseende på mejsel

och arbetsstycke. Vi påpeka endast, att älven här kuggstänger och skruf-

spindlar spela en vigtig rol, såsom äfven den i fig. 28 och 29 afbildade kon-

struktionen af hyfvelmaskiner utvisar.

Figurerna visa en vanlig planhyfvelmaskins anordning, fig. 28 de huf-

vudsakligaste delarna utom underredet, sedda framifrån, d. v. s. från den

sidan, der mejseln befinner sig, och fig. 29 maskinen i hans helhet. På detta

slags maskiner har mej-

seln endast att utföra

den ryckvis pågående

rörelsen i riktning tvärs

öfver maskinen, medan

arbetsstycket gör den

fram- och återgående rö-

relsen.

I fig. 28 utgöra

A A de båda sidostyc-

kena på sjelfva stommen;

de äro upptill försedda

med noggrant inriktade

och med jemna ytor för-

sedda styrlinialer för det

rörliga bordet B, på
hvilket arbetsstycket P
är inspändt. Släden är

på undersidan försedd

med en kuggstång D, hvari drefvet C, som sjelft sitter på maskinens huf-

vudaxel, ingriper. Denna axel erhåller genom remskifva en rotationsrörelse,

som måste försiggå än i den ena, än i den andra riktningen, på det att bor-

det må erhålla en fram- och återgående rörelse. Då maskinens hufvudaxel

erhåller sin rörelse från den i kontinuerlig rotation befintliga transmissions-

axeln, måste på maskinen finnas en inrättning, hvarigenom rörelsen kastas

om. Det finnes flera mekaniska anordningar, som uppfylla detta ändamål.

En dylik inrättning visar fig. 29. Hon består af tre remskifvor, af hvilka

den ena, den mellersta, sitter lös i axeln, medan deremot de båda öfriga äro

fastkilade. På två af dessa skifvor, nämligen på två bredvid hvarandra, äro

remmar lagda, af hvilka den ena är korsad, men den andra öppen, så att de

rotationsrörelser, som de förorsaka, gå i motsatt led. Nu kommer än den

Fig. 29. Hyfvelmaskin.
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ena, än den andra remmen att ligga på den lösa remskifvan, hvilket har

till följd, att maskinen får än den ena, än den andra rörelsen. Remmarnas

förflyttning sker medelst en af maskinen sjelf igångsatt skjutapparat, hvil-

ken träder i verksamhet, då hela arbetsstycket passerat fram under mejseln,

och då kastar om rörelsen. Mekanismen för att åstadkomma mejselns för-

skjutning synes af de båda figurerna. Af fig. 28 se vi, huru vid maski-

nens ståndare en i vertikal led rörlig platta F är fastgjord; i denna är skruf-

ven H lagrad så, att han är vridbar, men ej kan röra sig i längdriktningen.

Genom denna skruf kan (liksom på svarfsupporten) en rörlig släde Cr, vid

hvilken mejselhållaren är fäst, röras fram och tillbaka. Nämda mejselhållare

kan med tillhjelp af skrufven L skjutas upp och ned i vertikal led. Anmär-
kas må dessutom, såsom af fig. 29 synes, att den egentliga mejselhållaren ge-

nom en bult är fäst vid vertikalsläden K, hvarigenom vinnes, att mejseln en-

dast skär vid bordets framåtgående, enär mejselhållaren lägger sig stadigt

an mot släden, medan han vid till—

bakagåendet ej har något stöd, så

att han släpar på arbetsstycket,

hvarigenom stålets egg skonas och

följaktligen länge håller sig hvass.

Otvifvelaktigt äro hyfvelma-

skinerna särdeles fullkomliga verk-

tygsmaskiner, så att de sannolikt

ej lätt kunna ersättas af andra;

dock finnes en hel mängd saker,

hvilka alls icke eller åtminstone ej

med fördel kunna bearbetas i hyf-

vel- eller shapingmaskiner, hvarför

man för dylika fall konstruerat sär- _. OA TT . ....
J

. , Fig. 60. Hjulfrasmaskiu.
skilda maskiner, hvilkas anordning

betydligt skiftar allt efter de olika ändamål, de afse.

Fräsmaskinen. Detta först i Amerika utbildade slag af maskiner, möj-

liggör på grund af den stora rotationshastigheten hos verktyget, hvilket skulle

kunna kallas en rotationsfil, ett noggrant och hastigt utförande af en mängd in-

vecklade former. Fräsmaskinen har derför blifvit af stor betydelse för vissa

delar af maskinbygnadskonsten, såsom för symaskins- och gevärsfabrikationen

o. s. v., i det man dermed med stor fördel kan utföra de annars nödvändiga

hyflings-, filnings- och stickningsarbetena m. m. Medelst sådana fräsmaskiner

sker framställningen af alla slags maskindelar nästan alldeles mekaniskt, hvar-

för de erhållas så noggrant gjorda, att de utan något särskildt inpassnings-

arbete kunna insättas i den maskin, de tillhöra, för att der uppfylla sin be-

stämmelse. I synnerhet är fräsningsmetoden lämplig för tillverkning af kugg-

hjul. Den härvid begagnade arbetsmetoden förtydligas af fig. 30. Det förut

väl svarfvade hjulet E, som skall förses med kuggar, fästes på en axel O,
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som är inspänd mellan spetsarna i en svarf. På samma axel som hjulet sitter

en så kallad delningsskifva, P, på hviiken i olika koncentriska cirklar olika

cirkeldelningar äro genom små hål markerade. I dessa hål kan man in-

sticka ett i ändan af häfstången A B anbragt stift och på detta sätt fast-

hålla skifvan jemte hjurlet i hviiken vinkelställning som helst till frasen F.

Frasen sitter på en med snörskifva p försedd vertikal axel, hviiken kan för-

sättas i mycket hastig rotation. Axeln deremot är anbragt på en support J,

hviiken man med tillhjelp af två vefvar ra och M kan gifva två mot hvar-

andra rätvinkliga rörelser i horisontal led, så att man i hjulaxelns riktning

kan skära in en fördjupning motsvarande fräsmaskinens form.

Maskinens hufvudbeståndsdel är frasen F, hviiken måste vara särdeles

noga arbetad. Han utgör i sjelfva verket en fasonerad fil, hviiken på sin

öfre yta är försedd med skarpa eggar, som utskära en fördjupning i det emot

honom pressade arbetsstycket, hviiken utskärning erhåller en form motsvarande

frasens tvärsektion. Medelst dylika fräsmaskiner kan man äfven framställa

plana ytor, spår, skåror (t. ex. hufvudet på skrufvar) o. s. v. Med ett ord,

man kan med dessa maskiner utföra nästan alla de arbeten, som förut ute-

slutande tillföllo filen, och detta vida elegantare, noggrannare och fortare än

fallet är vid det gamla förfaringssättet.

De nu omnämda verktygsmaskinerna äro de vigtigaste af dem, som an-

vändas för bearbetning af metaller. Härmed är doqk antalet af de mekani-

ska hjelpmedel, hvaraf maskinbyggaren begagnar sig, ingalunda uttömdt; äfven

här eger det förhållandet rum, att särskilda ändamål betinga särskilda kon-

struktionsformer, föranleda öfvergångsformer från den ena maskinen till den

andra. I sammanhang härmed skulle vi kunna omnämna slipnings- och andra

fulländningsmaskiner; vi få dock längre fram tiljfälle att särskildt redogöra

härför.

Tillverkningen af dylika hjelpmaskiner syseisätter redan uteslutande en

mängd mekaniska verkstäder, medan de allra flesta åtminstone emellanåt till-

verka någon sådan maskin. Alla dessa maskiner äro dock endast hjelpmedel

i maskinbyggarens hand, hvarmedelst han tillverkar alla de otaliga kraft- och

arbetsmaskiner, hvilkas hufvudgrupper vi här ofvan angifvit. Vi ha redan i

det föregående tagit flera af dem i betraktande och skola i det följande göra

bekantskap med ännu flera sådana vigtiga maskiner.

Ar 1866 uppgick enligt Hausners jemförande statistik antalet maskin-

fabriker i Europa till 2 400, medan de i dem syseisatta arbetarnas antal för-

håller sig till invånarnas på sätt som följer:

Storbritannien 84 000 arbetare; 1 på 345 invånare,

Frankrike 55 000 » 1 » 680 »

'Österrike 26 000 » 1 » 1380 »

Preussen .. 20 700 » 1 ». 893 »

Öfriga Tyskland 17 800 » 1» 963 »

Sachsen (1862).... 7 840 » 1 » 287 »

Belgien... 14 000 » 1 » 343 »
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Schweiz 12 000 arbetare; 1 på 210 invånare,

Sverige*) 3 000 » 1 » ^1 285 »

På verldsutställningen i Paris 1867 var den yttersta, vidaste ringen af

jättepalatset egnad åt maskinerna, ett ovalt galleri med 118 fots bredd och

4 000 fots längd. Den, som genomvandrat detta galleri, kan ej ha undgått

att ana, hvilken betydelse maskinbygnadskonsten har för kulturen.

*) Enligt kommerskollegiets berättelse uppgick antalet arbetare vid Sveriges mekaniska verk-

städer 1871 till 6125.



""** Eldvapnen, de blanka vapnen

__
och stålverktygen.

Krigsväsendets historiska utveckling. — Artillerivapnets utbildning intill Napoleon I.

—

Kanonen. — Hans råämne och tillverkningssätt. — Kalibern. — Kastkroppen och laddningen. —
De refflade kanonerna. — Lavetten. — De särskilda staternas artilleri. — Raketerna. — Mitraljö-

sen. — Handeldvapnen. — Deras historia. — De slätborrade gevären. — Refflor, spetskulor,

kaliber, mynningsladdare och bakladdare. — Jagtgeväret. — Revolvern. — De blanka vapnen.
— Deras historia. — Rustningen, hjelmen och harnesket. — Vapensmedens konst. — Tillverk-

ningen af blanka vapen. — Damascenklingorna. — Vapenfabrikationen i Solingen. — Knifsmidet.
— Härdningen. — Penn-, tälj- och rakknifvarna. — Saxfabrikationen. — Slipning och polering.

— Lien och sågen. — Filhuggningen.

I nära samband med maskinbyggeriet står vapenfabrikationen, i synner-

het tillverkningen af eldvapen, som i jättekanonerna af gjutstål frambringar

alster, till hvilkas bearbetande de mest storartade maskiner måst särskildt

uppfinnas. De jätteartade ånghammare, som arbeta i Krupps verkstäder, byg-

gas ej för att utsmida maskindelar, utan för att frambringa de väldiga gjut-

stålsblock, hvaraf kanonerna bildas. Det synes oss derför lämpligt att här

låta närmast följa en redogörelse för eldvapnens mekaniska inrättning och

tillverkning, livarefter de blanka vapnen skola helt naturligt föra oss öfver

till knifsmidets fredligare industri och frambringandet af skärande stålverktyg

i allmänhet.
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Vapenväsendots historiska utveckling sammanfaller med krigets hi-

storia, hvilken är lika gammal som mensklighetens. *Vi uppgräfva ännu från

pålbygnaderna de äldsta bevisen på denna sanning, och såsom förhållandena i

våra dagar gestalta sig, synes kriget, ty värr, ännu ej ha spelat ut sin ro).

Den äldsta forntidens krig voro företrädesvis stamfejder, plundringståg,

sådana vi ännu i dag finna dem hos råa folk, hvilkas vapen derfor också

både till material och form väsentligt likna dem, som i dessa aflägsna tider

användes. De första spåren till ett ordnadt krigsväsen visa sig i Egyptens

historia; i synnerhet egde Ses ostris (2 275 f. Kr.) en talrik och väl orga-

niserad här.

Noggrannare underrättelser om de gamlas krigsväsen ega vi först

från 550 f. Kr. Perserna och efter dem grekerna gå under tiden 550—250 f.

Fig. S2. Helleniska krigare.

Kr. i spetsen för organiseringen af de lefvande och döda krigsmedlen. De
förras råa empirism måste vika för de senares, i synnerhet atenarnas, meto-

diska krigföring. Män sådana som Miltiades, Ifikrates, Epaminondas och Fi-

lip af Macedonien förstå och utveckla konsten att begagna terrängförhållan-

dena och utbilda elementartaktiken, medan Xenofon och Alexander i ledningen

och användningen af krigsmedlen i stort eller, för att begagna en teknisk

term, i strategin redan uppställa grundsatser, som i sig innehålla nästan

alla den nyare krigsvetenskapens element.

Under tiden från 250 f. Kr. till 50 e. Kr. träda romarna med sin

kraftfulla politik och sin oböjlighet i olyckan i förgrunden. Andra folks krigs-

väsen sjunker ned till en obetydlighet vid sidan af den på allmän värnpligt

grundade och af en jerndisciplin sammanhållna, väl ordnade romerska här-

inrättningen. Den taktiska indelningen af den på små afdelningar (manipler)

uppstälda, ända till 5 000 man starka legionen var afgjordt öfverlägsen den

otympliga, endast för en mycket jemn terräng beräknade grekiska falangens.
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Denna legionens böjlighet, äfvensom romarnas krig i hela den då kända verl-

den, bragte deras krigsvnrättningar till en grad af fulbkomlighet, som gör det

förklarligt, att fackmän ännu i dag kunna sätta ett högt värde på de romer-

ska militärförfattarnas läror.

Den romerska taktiken blef derför äfven under hela tiden -från 50 till

1350 e. Kr. den herskande, om också för någon tid undanträngd af det råa

stridssättet hos de i folkvandringen uppträdande massorna. Den romerska

nationalhären hade småningom förvandlats till en värfvad här af legosoldater,,

som på Konstantin den stores tid uppgick ända till 645 000 man. Hos de-

germaniska folken utvecklade sig ur

krigarföljena härbannet, i början blott

en inbjudning, men sedermera på Karl

den stores tid redan en förpligtelse till

krigstjenst. I 10:e århundradet uppkom-

mo stadsmiliser, ordnade efter skrån.

Man anstälde öfningar i ridning och

bågskjutning. Ur härbannet utbildade

sig efter hand länstrupperna ochjemte

dessa genom krigstjensten till häst rid-

der skåpet. I början kunde man från

väpnare upprycka till knape och der-

ifrån till riddare; men redan i 12:e år-

hundradet uppkom grundsatsen om rid-

derlig börd, som gjorde erhållandet af

denna värdighet beroende af det antal

anor, man kunde uppvisa. Genom rid-

darväsendet, som af korstågen väsent-

ligt befordrades, erhöll rytteriet öfver-

vigten i de europeiska härarna, och

först schweizarnas segrar öfver habsbur-

garnas ridderskap, men framförallt infö-

randet af eldvapnen, återgåfvo fotfolket

dess sedermera ej bestridda öfvervigt.

Länstruppsystemet viker smånin-

gom för legöhärama, hvilka under den nu följande periodens (1350—1650)

ständiga krig från skaror, som blott för ett visst krig voro värfvad e, utveckla

sig till på lifstid tjenande stående härar. De värfvade truppernas organisa-

tion och krigföringssätt uppnå under 15:e och 16;e århundradena sin största

höjd, i Italien genom condottieri, i Tyskland genom landsknektarna. Anfö-

rarna för dessa skaror, bland hvilka i Italien Carmagnola, Sforza m. fl., i.

Tyskland Frundsberg o. a. gjorde sig bekanta, ledde striderna helt metodiskt.

De sökte vinna segern mera genom skickliga manövrer än tillintetgörande af

motståndarens stridskrafter. Ju längre kriget varade, desto mera inbringande

var det för anföraren och soldaterna.

Fig. 33. Bågskyttar från 14:e århundradet.
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Verkliga framsteg i taktiken finna vi dock först mot slutet af perioden,

då belägrings- och fästningskriget genom Moritz af Oranien och kriget på

öppna fältet genom Gustaf Adolf erhålla en mot artilleri- och handgevärs-

eldens verkningar svarande förändring. Liksom Gustaf Adolf gör infanteriet

och fältartilleriet rörligare, ger han äfven rytteriet ett större fält derigenom,

att han sätter det i stånd att använda sitt hufvudelement, en kraftig offensiv.

Om artilleri- och ingeniörväsendet gör sig äfven hertig Sully, »grand maitre

d'artillerie» under Henrik IV, i synnerhet förtjent.

Den näst följande perioden från 1650 till 1790 utmärkes af en viss me-

todisk kbnstmässighet i krigföringen, som gör de särskilda fälttågen föga åt-

görande. Friedrich II förstod att med mästarhand begagna liniartaktikens for-

mer på slagfälten och genom djerfva strategiska operationer göra sig till herre

öfver sina fienders nästan förkrossande öfvermakt. Men oaktadt en här, som

Tig. 34. Från 15:e århundradet, x. Rytteri, y. Pikenerare och landsknektar.

i högsta grad egde ordningens, lydnadens och tapperhetens tre hufvudegen-

skaper, som bland sina chefer räknade en Leopofd af Dessau, en Ziethen och

en Seydlitz, varade dock kampen om Schlesien i sju år. Detta hade sin grund

i arméernas jemförelsevis ringa styrka, i truppernas förplägning ur magasin,

i samfärdselsmedlens otillräcklighet samt i bruket att endast under den vackra

årstiden ligga i fält.

Revolutionen af 1789 och hennes son Napoleon I var det förbehållet att

fastställa grundreglerna för det krigföringssätt, som ännu i dag är det gällande.

Genom vapnens oupphörligt fortgående förbättring, genom ångkraftens använd-

ning till truppbefordringen, genom den stora industrins medverkan till härarnas

bättre och rikligare utrustning med deras förnödenheter har detta krigförings-

sätt uppnått en grad af utveckling, som till fördel för folken möjliggör ett

hastigt afgörande af våra dagars krig.
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Eldvapnen hade ända till början af 14:e århundradet i följd af sin

bristfälliga beskaffenhet blott en ringa betydelse. De jernpansrade riddar-

skarorna utgjorde ännu allt jemt härarnas kärna. Artilleriet, i våra dagar ett

tredje vapenslag, var ursprungligen och ännu in i I7:e århundradet ett handt-

verksskrå. Gustaf Adolf skapade först det egentliga fältartilleriet, Friedrich II

höjde dess snabbhet genom upprättande af det ridande eller flygande artille-

riet, och Napoleon I, sjelf artillerist, grundade den egentliga taktiken för

detta vapen genom dess användning i stora massor. Han gaf artilleriet, som

före honom var i spridda pjeser bundet vid infanteribataljonerna, sjelfständig-

het och förstod sålunda att tillgodogöra de ofantliga medel för segérvinning,

som ligga i kanonens rätta användning. Bataljerna vid Friedland och Wagram
äro artilleribataljer. Dresden och Leipzig 1813 äro särskild t namnkunniga

genom de fruktansvärda kanonader, hvarmed Napoleon höll sig mot sina fien-

Fig. 35. Från 15:e århundradet, i. Musketör, k. Fanförare. L Kapten, m. Öfverste.

n„ Hellebardier. o och p. Trumslagare och pipare, q. Arkebusicr.

ders öfvermakt och stödde sina nyuppsatta infanteri- och kavalleriregementen.

Österrikarna hade för sina framgångar i Italien och Ungarn 1848 och 1849

hufvudsakligen att tacka sitt artilleri, och tyskarnas segrar i Frankrike 1870

och 1871 tillskrifvas af fransmännen sjelfva de fruktansvärda verkningarna af

deras artilleri.

De första kanonerna voro klumpiga rör, ur hvilka krutet slungade

kastkroppen med knappast större säkerhet än de gamla ballisterna. Vill man
benämna dessa äldsta kanoner efter deras form, måste man kalla dem mör-
sare. I denna form ha de, om också betydligt förbättrade, bibehållit sin

plats vid sidan af många andra af nutidens artilleripjeser och ännu under de

senaste krigen gjort vigtiga tjenster. De voro på det mest olika s|tt sam-

mansatta, dels af jernstänger, liksom fat sammanhållna med tunnband, dels af

läder och förstärkta med jernringar. Redan araberna skola ha haft brons-
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kanoner; i större mängd skola de dock först i Tyskland blifvit tillverkade.

De af detta ämne gjutna pjeserna voro merendels verkliga konstverk, utsirade

med tänkespråk och bilder samt gjutarens namn.

Kanonerna hade äfven namn, ett bruk, som i Frankrike ända till våra

dagar bibehållit sig. I Trier hade man på sin tid en »Grip», vid beläg-

ringen af Kronenburg (nu Kronberg) på Taunus en »Onåd» o. s. v., kur-

fursten af Braudenburg hade 1414 en 24-punding, kallad »Lata Greta», sul-

tan Amurat lät 1422 i Turkiet gjuta en kanon, som afskot flera centner

sten, och gentarna hade 1452 vid belägringen af Oudenarde en af jernstän-

ger smidd kanon af nära 390 centners vigt, kallad »Galna Greta», hvars krut-

kammare rymde öfver halfannan centner krut. En blick på fig. 37 säger oss

strax, med hvilka ofantliga ansträngningar aflossandet af ett enda skott ur en

sådan pjes måste varit förenadt. Det är lätt förlåtligt, om. den tiden med sin

ringa kunskap om krutets verkningar, sedan han hunnit hemta sig från den

Fig. 36. -Från 15:e århundradet, u. Manskap till kanonernas betiickning. v. Dess kapten.

w. Artilleripark.

första förskräckelsen och förvåningen, sökte utsträcka dessa verkningar öfver

alla gränser. Man kom dock snart till insigt af, att menniskans sträfvande

äfven här är begränsadt. »Galna Greta» måste 1452 lemnas qvar utanför

Oudenarde, och turkarna sågo sin jättekanon, hvarmed de 1453 sökte skjuta

bresch på Konstantinopels murar, springa i tusen bitar. På 50-talet af vårt

århundrade började sträfvandet efter stora dimensioner på kanonerna åter göra

sig gällande och gick i synnerhet i England ända till framställning af pjeser,

som slungade bomber af 2 i centners vigt. Införandet af spetskulorna och de

refflade kanonerna tillät, såsom vi längre fram skola se, att slunga kastkroppar

af betydlig tyngd utan att sträcka kanonernas dimensioner öfver det mått,

livarvid en regelbunden och hastig betjening ännu är möjlig.

De slätborrade kanonerna benämdes efter vigten af de ur dem skjutna

kulorna 6-, 12-pundingar o. s. v.; äfven för de refflade kanonerna bibe-

hölls till en början denna indelningsgrund, men nu mera benämnas de nästan

allmänt efter måttet af deras kalibrar. Denna förändring var så mycket nöd-
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Pig. 37. »"Galna Greta» i Gent.

vändigare, som med rundkulans upphörande att vara projektilens enda form

och spetskulans antagande för de refflade kanonerna det fasta förhållandet

mellan kalibern och projektilens vigt bortföll. Det engelska artilleriet be-

nämner sina refflade kanoner efter spetskulans verkliga vigt.

Anda in i 16:e och I7:e århundradena är det svårt att finna något sy-

stem i artillerivapnen. Pjeserna voro merendels tunga och i synnerhet onödigt

långa. Vi finna våra nu varande kanoner under namnet kartauner och slangor;

man hade dubbla, hela och halfva

kartauner, fält- och qvarterslangor

o. s. v. Kulorna till dessa pjeser vägde

från 10 till 150 skålpund. Deras längd

vexlade mellan 18 och 30 kaliber,

d. v. s. de voro 18 till 30 gånger

så långa som diametern af deras

mynningar. Utom dessa grofva pje-

ser hade man äfven en stor mängd

små och slutligen äfven pjeser med

förminskad krutkammare (den nyare

tidens haubitser och bombkanoner),

bombarder, hagelbössor o. s. v., motsvarande våra dagars mörsare. Deremel-

lan förekommo äfven s. k. vallbössor eller vallgevär, medelting mellan

handgevär och kanon, som ända till vår tid bibehållit sig i fästningarna. La-

vettinrättningen var mycket ofullkomlig och medgaf endast föga omvexling vid

riktningen. Först efter Henrik IV:s tid erhöll det franska artilleriet förest äl-

lare. Det tyska och spanska artilleriet hade då länge sedan infört denna för

en hastigare manöver och eldgifning högst vigtiga förbättring. Fig. 38—40

visa typer för de intill denna tid, sålunda i 15:e och 16:e århundradet, bruk-

liga kanoner. Vi se der först

och främst en slänga (äfven

kallad ser pen ti ne eller cou-

leuvrine) från Karl den djerf-

ves artilleri och i den näst

följande figuren en ber gs ka-

non från hans förnämsta mot-

ståndare schweizarnas artil-

leri. Lavettens form på den-

na senare, liknande en vanlig

dragkärras, häntyder på hans bestämmelse att dragas fram af menniskohand.

Fig. 40 deremot visar oss en mörsare från 16:e århundradet. De två näst

följande figurerna (41, 42) återgifva en vallbössa och mörsare från I7:e och

en kanon och haubits från samma århundrade, alltså artilleripjeser, som voro

i bruk på tretioåriga krigets tid. Detta krig och de derpå följande under

Ludvig XIV hade visat nödvändigheten af artilleriets delning i ett lättare för

kriget på öppna fältet och ett gröfre för fästningskriget. I Frankrike in-

Fig. 38. Burgundisk slänga från Karl den djerfves

artilleri.
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riir. 39. Gammal schweizisk bergskanon.

skränkte den berömde artillerigeneralen La Valliere de olika kalibrarna till

24-, 16-, 12-, 8- och 4-pundingar, ännu alltid ett mer än tillräckligt an-

tal, hvarutur andra artillerister redan då ville utesluta 16- och 8-pundingen.

Pjeserna voro ännu allt jemt mycket långa, 22 till 26 kaliber, och mycket

tunga, laddningarna deremot redan väsentligt minskade, något *mer än en tredje-

del af kulans vigt. Det österrikiska artilleriet faststälde 1753 efter sin fälttyg-

mästare furst Liechtensteins försök fält- och belägringsartilleriets kaliber.

Till det förra räknade man de 12-, 6- och 3-pundiga kanonerna och de 7-

pundiga haubitserna, till det senare de 24-,

18- och 12-pundiga kanonerna samt ett

antal mörsare. Fältkanonerna voro en-

dast 16 kaliber långa och mycket lätta,

en egendomlighet, som det österrikiska

artilleriet ända in i våra dagar bevarat.

Under sjuåriga kriget hade frans-

männen gjort den erfarenheten, att deras

kanoner ännu allt jemt voro för tunga. Artillerigeneralen Jean de Gribeau-
val införde nu i franska artilleriet en mängd förbättringar af så genomgri-

pande art, att han intager ett af de främsta rummen i dess historia. Gri-

beauvals system, som utträngde La Valiieres, hans förnämste motståndares,

har i vissa delar bibehållit sig ända till den senaste tiden, och ett stort an-

tal kanoner af hans konstruktion har förvandlats till refflade.

Samma tid, slutet af det 18:e och början af det 19:e århundradet, till-

hör äfven det på praktiska och vetenskapliga grunder stödda bestämmandet

af laddningen och kanonloppets längd. Re-

dan preussarna och österrikarna hade i medlet af

18:e århundradet gjort sina kanoner kortare. Gri-

beauval föreslog nu som passande längd för kanon-

loppet 18 kaliber. Denna längd bibehöll sig jenite

en laddning af en tredjedels kulvigt ända till tre-

tiotalet af vårt århundrade. Den förbättrade krut-

tillverkningen gaf ett regelbundnare afbrinnande

och ett tätare krut. Man nedsatte derför laddnin-

garna från en tredjedel till en fjerdedel af kast-

kroppens vigt och kunde derigenom ytterligare nå-

got minska fältkanonens längd och på samma gång följaktligen äfven göra

honom lättare.

De kalibrar, hvarmed Napoleons bataljer utkämpades och denna tids

belägringar utfördes, voro till största delen ännu de af Gribeauval faststälda

(fig. 43). Marskalk Marmont, Napoleons artillerichef, uteslöt 1803 3- och 8-

pundingarna, och fältartilleriet organiserades af 6- och 12-pundiga kanoner

samt 7-pundiga korta Kaubitser. För öfrigt gjorde ej Napoleon någon syn-

nerlig affär af haubitserna. Betjeningen af denna artilleripjes, hvilken, som

Tig. 40. Mörsare från 16:e

århundradet.
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bekant, är ett mellanting mellan kanon och möfsare, i det han både som

den förra kan skjuta sina kulor i långsträckt båge mot vertikala mål och

som en mörsare i hög båge kasta dem mot horisontala, var något omständlig

och derför ej fransmännen rätt i smaken. Den förnämsta projektilen för

denna pjes var nämligen granaten, en med krut fyld hålkula af gjutjern,

alldeles lik den ur mörsarna kastade bomben, men mindre. Denna hålkula

hade ett brandrör, bestående af ett med packadt mjölkrut fyldt trärör. När ka-

nonen affyrades, tände krutlågan brandröret. Det fast packade mjölkrutet

brinner, medan kulan genom-

flyger luften, långsamt ned i

röret och antänder slutli-

gen sprängladdningen, genom

hvars exploderande grana-

ten sönderspränges. De på

100 till 200 stegs afstånd

kringflygande styckena göra

ofta en mycket betydande

verkan, och mången fyrkant

har fortare blifvit sprängd

af en enda granat än af schocken från flera rytterisqvadroner. En sådan ver-

kan var dock mycket osäker, och det af två skäl. Först och främst var näm-
ligen haubitsens träffsäkerhet ringa, och för det andra gjorde det nyss nämda
träröret, åtminstone i öppen strid, det omöjligt att genom rörets afskärande

eller borrande bestämma bränntiden eller, som det heter, tempera det, en

omständighet, som dock är af största vigt, om kulan skall explodera på det

rätta stället. Först för ungefär fyrtio år sedan blef denna för granateldens

Fig. 41. Vallbössa och mörsare från 17:e århundradet.

Fig. 42. Kanon och huubits från 17:e århundradet.

verkan så vigtiga fråga löst. Förtjensten att ha uppfunnit det temperbara
brandröret af metall med ringformig fördjupning för tändsatsen
tillkommer den belgiske generalen B ormann. Detta s. k. tidrör, hvars

konstruktion kan anses som grunden för de senaste förbättringarna, bestod af

en metallkropp a (fig. 44), som i en ringformig fördjupning innehöll tändsat-

sen (mjölkrutet) b; d är krutkammaren med slutskifvan r. Brandrörets yta

utgjordes af en fast metallhylsa, försedd med en öfver satsrännan gående skala

e, der bränntiderna voro angifna i halfva sekunder. Artilleristen behöfde så-
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Fia. 43. Kanon och haiibits efter Gribeauvals

system.

ledes blott skära upp metallhylsan på den afsedda tidsiffran för att tern-

pera brandröret för olika afstånd.

Redan Napoleon I insåg betydelsen af granatelden; trä (skepp), sade

han, måste bekämpas med granater. Ofverstarna Villantroy ochPaix-

hans, som tjenade under honom, äro bombkanonernas skapare. Den förre

konstruerade i synnerhet mörsare,

den senare egentliga bombkanoner.

Äldre försök att ur kanoner skjuta

hålkulor hade merendels misslyc-

kats, emedan man tog laddningarna

för stora och hålkulorna derför

redan sprungo sönder i kanonen,

som dessutom var för lång för detta

ändamål. De nyare bombkanonerna,

af det slag som 1819 infördes, voro

deremot kortare, och loppet trängde

baktill ihop sig till en s. k. kammare, en inrättning, som äfven mörsarna

och haubitserna ega och hvarigenom det blir möjligt att använda de för flera

ändamål nödvändiga mindre och olika laddningarna. Denna möjlighet att be-

gagna olika laddningar tillät en omvexling i projektilernas banor och gaf på
samma gång ett verksamt medel i hand att bekämpa de på förslag af markis

Montalembert (1715—1801) och efter honom af preussiske generalen von Aster

för fästningsartilleriets skydd bygda betäckta

verken. Bombkanonerna förblefvo i bruk ända

till vår tid. De refflade kanonerna uppfylla

dock äfven det nu nämda ändamålet bättre, och

bombkanonerna måste träda tillbaka.

En särdeles vigtig projektil, som seder-

mera äfven Öfvergått till fältartilleriet, erhöll

artilleriet i granatkarteschen, äfven kallad

karteschgranat eller efter sin 1825 aflidne

uppfinnare, engelske generalen Shrapnel, helt

enkelt shrapnel.

Eldvapnens historia har visserligen att om-

förmäla äldre exempel på användningen af dy-

lika projektiler men först sedan kriget i Spa-

nien (1808—1813) blefvo de mera kända, och

sedan Bormann uppfunnit sitt tidrör, införde

man dem äfven i alla fältartillerier. De gjorde

det möjligt för artilleriet att bibehålla sin öfvervigt i eldstriden på en tid, då

denna öfvervigt genom införande af de refflade handgevären hotade att öfvergå

till infanteriet. Det var också först genom de refflade kanonerna, som det

gamla förhållandet kunde fullt återställas.

Fig. 44. Bormanns brandrör.
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Granatkarteschen är en med blykulor fyld ocli med sprängladdning och

brandrör försedd hålkula, som genom rörets tempering kan sprängas på hvil-

ken punkt af sin bana, som önskas. Sprängpartiklarna (granatstyckena och

blykulorna) slungas från sprängningspunkten med en allt mera växande sprid-

ning mot fienden och ha då samma verkan som en hel infanterisalva, så framt

nämligen brandröret är riktigt konstrueradt och temperadt,

Kanonens laddning tändes med så kallade friktionständrör. Man för-

står dermed rör af messingsbleck, som äro ungefär 2 tum långa och så tjocka,

att de endast med obetydligt spelrum passa in i fänghålet. De fyllas med

öfver dorn fast slaget krut, som tändes af en genom häftig friktion ur kol-

syradt kali och antimon utvecklad eldstråle och säkert och hastigt leder

elden till laddningen. Friktionsapparaten består helt enkelt af en med den

ofvan nämda tändsatsen öfverdragen ståltråd eller bleckremsa, som i ena ändan

har en ögla. Sedan tändsatsen, som pålägges i fuktigt tillstånd, hunnit full-

komligt torka, inklämmes apparaten i röret på det sätt, att tändsatsen be-

finner sig inuti det och endast öglan höjer sig derutur. Kanonieren, som skall

affyra kanonen, är försedd med ett flera fot långt snöre,- antändningsremmen,

i livars ena ända finnes en liten hake. Denna hakar han nu fast i antänd-

ningsrörets ögla, sticker derpå in röret i fänghålet och rycker, då fyr kommen-

deras, bleckremsan kraftigt ur röret, då den dervid alstrade eldstrålen genast

tänder laddningen.

Råämnet till kanonerna var först, såsom vi redan nämt, bronsen.

Flera försök, som man gjort med det billigare gjutjernet, hade misslyckats, i

.synnerhet när man velat använda det till gjutning af fältkanoner. Olyckshän-

delser inträffade ofta, och den omständigheten, att gjutjernet, såsom mindre

tunnflytande än bronsen, ej rätt väl lånade sig åt tidens smak att utsira ka-

nonerna, torde väl gjort sitt till, att man ej använde det till detta ändamål.

Endast Sverige, som har ett ypperligt jern till sitt förfogande, egde redan

tidigt jernkanoner och använde dem med fördel äfven i fältartilleriet. De
brister, man anmärkte hos jernet, voro i synnerhet dess ringa grad af fasthet

och elasticitet. Men då franska revolutionen och uppbådet i massa för att

rädda Frankrike tvungo detta land till oerhörda ansträngningar för arméernas

utrustning, måste kanoner anskaffas och för godt pris. Det fans då ingen

annan utväg än att gjuta jernkanoner. Efter de napoleonska krigen började

vetenskapen, som under tiden gjort betydande framsteg, anställa en närmare

undersökning af kanonmaterialen, och resultatet blef, att man nu mera på kon-

tinenten äfvensom i England göt allt belägringsartilleri, och i allmänhet alla

pjeser af grof kaliber, företrädesvis af jern samt vid kanonens konstruktion

så till vida tog i beräkning denna metalls ringa elasticitet, att man utelem-

nade alla yttre sirater, som vid skjutningen lätt störa metallens vibrationer,

och ända till inemot tapparna gaf pjesen en cylindrisk, men derifrån en konisk

form. Denna form ha nu nästan alla på den senaste tiden konstruerade ka-

noner, emedan han ökar hållfastheten äfven hos de segare materialen. Sär-
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skildt ha Belgien och Preussen utmärkt sig genom en grundlig undersökning af

gjutjernet. I Belgien föreslogs redan 1830 af den om artilleriväsendet för-

tjente general Huguenin att med smidesjernband förstärka den del af kano-

nen, hvari laddningens förbränning och största kraftyttring eger rum, sålunda

stycket från bottnen till tapparna. Nästan alla pjeser af grof kaliber bli nu

mera bandade, och härutur har småningom utbildat sig ett alldeles nytt slag

af kanontillverkning, hvilket, såsom vi strax skola se, gör det möjligt att

åstadkomma äfven de gröfsta kalibrar. Fördelen af detta tillverkningssätt

framgår deraf, att medan t. ex. bandningen af en gjutjernskanon kostar unge-

fär lika mycket som den obandade gjutjernspjesen sjelf, uthärdar han efter

denna operation fyra gånger så många skott som utan den samma.

Den specifika vigten af det till kanoner lämpligaste gjutjernet faststäldes

till ett minimum af 7,2 7 och ett maximum af 7,43. Som råämne för fältstyc-

kena användes, såsom nyss nämdes, ännu allt jemt bronsen. Men det ypper-

sta materialet, som i fasthet mot gasernas påtryckning vida öfverträffar gjut-

jernet och i hårdhet mot kulornas anslag bronsen, samt dessutom besitter

oemottaglighet för krutsmutsens kemiska inverkan, är gjutstålet, som af

Friedrich Krupp i Essen först blifvit i stora massor framstäldt. Krupps gjut-

stål är det nya artilleriets grundsten. Dess oförstörbarhet visade sig redan af

de försök, som 1854 anstäldes af det braunschweigska artilleriet med en fält-

tolfpunding, en så kallad granatkanon. Sedermera har denna pjes flera

gånger haft tillfälle att äfven i fält visa, livad han förmår, och på ett utmärkt

sätt bestått profvet. Flera sådana kanoner ha blott i en enda batalj, t. ex.

vid Gravelotte, under en half dag skjutit mer än hundra skott, utan att loppet

visade den minsta förändring, ett arbete, som för en bronskanon skulle va-

rit en omöjlighet. Om också under det senaste kriget, i synnerhet på kano-

ner med kilmekanism, utbränningar förekommo i närheten af slutstycket, är

dock orsaken härtill hufvudsakligen att söka i mekanismens beskaffenhet.'*

Fastheten af de tre råämnena gjutjern, brons och gjutstål förhåller sig

ungefär som 1:2:8. Prisförhållandet mellan de färdiga kanonerna är ungefär

det samma. På senare tider har man äfven sökt använda fosforbrons.

Sådana kanoner ha dock ej blifvit allmännare antagna.

Kanonernas förfärdigande fordrar mycket skickliga arbetare så väl för

formningen som för gjutningen och smidningen. Stål-, brons- och gjutjernskano-

ner gjutas allesammans, och den dertill erforderliga formen bildas med sand

öfver en modell af metall, som låter söndertaga sig i flera delar. Detta form-

ningssätt har småningom utvecklat sig från en på franska revolutionens tid

försökt snällformning. Förr måste man för hvarje särskild kanon, äfven när

man skulle gjuta flera alldeles lika pjeser, alltid göra en modell af lera, som efter

afformningen gick förlorad. Metallen (gjutjernet eller bronsen) till en stor

eller flera små kanoner befinner sig i en eller två kupolflamugnar, och alla de

i gjutgropen framför dessa ugnar stående formar fyllas dermed samtidigt.

Gjutstålet till en kanon måste deremot sammangjutas ur flera små ugnar, hvar-

Uppfinningarnas bok. VI. 4
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dera innehållande 2—4 grafitdeglar om 90—120 skålpund. För detta ändamål

befinner sig öfver formen en stor tratt, som fylles ur deglarna och uttömmer

sitt innehåll i formen. Gjutjernskanoner gjuter man nu mera efter amerika-

nen Ro dm ans system öfver en ihålig kärna. Andamålet härmed är att genom

inledning af vatten eller fuktig luft åstadkomma en afkylning äfven inifrån och

derigenom en mera likformig spänning af kanonväggarna, emedan erfarenheten

lärt, att den olikartade beskaffenheten af loppets väggar i förhållande till den

på formen afkylda yttersidan, i synnerhet på pjeser af grof kaliber, lätt ger

anledning till sprängning.

Fig. 45. 9-tums engelsk framladdningskanon.

Innan man kände gjutstålet, hade man gjort försök med smidesjern som

kanonmaterial, men utan framgång, då en likformig hopsvetsning och genom-

smidning af de stora stycken, kanonerna fordra, ej ville lyckas. Deremot

lyckades det på femtiotalet den engelske civilingeniören sir Robert Armstrong
att af ett antal kortare och längre ihåliga cylindrar, förfärdigade af spiral-

formigt vridna och hopsvetsade jernstänger, framställa kanoner af smidesjern.

För att förbindelsen i svetsfogarna skulle bli så mycket säkrare, utsattes dessa

cylindrar, s. k. coils, i lodrät ställning för slagen af en hammare. Af sådana

Fig. 46. Den grofva kanonens beklädnad med jacka, väst och byxor.

coils hopsätter nu England alla sina kanoner. Det egentliga loppet gör man
dock nu mera af stålcylindrar, som gjutas, genomsmidas och borras, emedan

svetsfogarna lätt bilda sprickor i loppets väggar. Af denna konstruktion ger

oss fig. 45 en afbildning. De särskilda coils äro betecknade med bokstäfver;

röret, som bildar loppet, är A. Det stora antalet coils i denna efter Arm-
strong »bygda» (built up) kanon föranledde ingeniör Fraser att samman-
sätta kanonen af ett mindre antal coils, nämligen utom ^L-röret af stål och

slutskrufven af jern blott af ett 2?-rör och ett bottenstycke (breech-coil) eller*
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som engelsmännen säga, af »jacka och byxor». Gröfre pjeser klädas allt efter

behof i jacka, väst och byxor. Denna konstruktion, som flg. 46 utvisar, för-

skrifver sig från 1867 och är nu officielt antagen.

En annan konstruktion, som utgör raka motsatsen till den ofvan nämda
bandningen af gjutjernspjeser, är den af Palliser föreslagna. I den af honom
konstruerade 9-inchkanonen (7,6 8 tums) var sjelfva loppet af smidt jern

(coils) insatt uti en gammal kanon af gjutjern. Vid försök, som med denna

kanon anstalts i England, har han visserligen bestått profvet, men ej blifvit

till införande antagen.

Som exempel på, huru Kr upp bygger sina grofva kanoner, skola vi

här lemna en beskrifning på den bekanta tusenpundingen, som 1867 var ut-

Fig. 47. Krupps jättekanon (tusenpunding) med jernkärna till en kula samt kullyfta.

stäld i Paris. Kanon och lavett äro båda af gjutstål. Kanonen består af ett

inre rör och deröfver varmt påkrympta gjutstålsringar. Det inre röret väger

ensamt omkring 470 centner och är medelst utsmidning under en tusencent-

nershammare framstäldt ur ett massivt gjutet stålblock af vid pass 1 000 cent-

ners vigt. Vigtförlusten har. uppkommit genom dödhufvudets eller ingötändans

borttagande, genom smidningen, svarfningen och borrningen. De påkrympta gjut-

stålsringarna, som vid kammaren bilda ett tredubbelt, vid mynningen ett dubbelt

lager, väga tillsammans 700 centner. I olikhet med det engelska systemet äro

de smidda af massiva block utan svetsning. Mekanismen är den patenterade

kruppska rundkilen för grofva kanoner. Kanonrörets vigt, inberäknadt slutmeka-
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nismen, är 590 centner, kalibern 12, o 8 tum, refflornas antal 40 med växande

stigning, den massiva spetskulans vigt 1300 skålpund, gjutstålsgranatens om-

kring 1150 skålpund (kärnan = 900 skålpund, blymanteln = 235 skålpund,

sprängladdningen = 19 skålpund), laddningen 120—140 skålpund. Kanonen

ligger på en stållavett af vid pass 350 centner och skall jemte denna erhålla

en vridbar ram af omkring 600 centners vigt, hvilken i anseende till bristande

utrymme ej var utstäld jemte kanonen. Rörelsemekanismen (se de grofva vid

kanonens bakre ända uppstående skrufspindlarna äfvensom den under dem be-

fintliga horisontalaxeln med skrufvar utan ända) är af den art, att en till två

man hastigt och lätt kunna gifva pjesen den nödiga så väl elevationen som

deklinationen och vridningen, så att ett pansarfartyg, som med starkaste fart

passerar nära förbi, karl med säkerhet förföljas af hans skott. Kanonen en-

sam kostar 283 000 riksdaler, men med lavett och släpa 390 000 riksdaler.

De nyss beskrifna operationerna, gjutningen, smidningen och svetsnin-

gen, ha endast frambragt den råa kanonen. Hans fullständiga utarbetning

fordrar ännu många och stora arbeten på svarfstolen och borrmaskinen och

slutligen, för tillverkningen af de nu mera nästan uteslutande använda reff-

lade kanonerna, äfven på renelmaskinen. Till alla dessa till en del mycket

fina arbeten erbjuder naturligtvis vår tids industri maskiner, som ej lemna

någonting öfrigt att önska.

Liksom det preussiskt-österrikiska kriget af 1866 beseglade bakladdnin-

gens herravälde inom hajideldvapnen, afgjorde det äfven de slätborrade kano-

nernas slutliga utskiljande ur fältartilleriet. Endast inom belägrings-, fäst-

nings- och sjöartilleriet finnas ännu slätborrade kanoner och slätborrade mör-

sare. Amerika har till och med ännu mycket grofva slätborrade kanoner, så

kallade smashers, af ny konstruktion, hvilka med sina kolossala rundkulor

ej blott skola genomborra, utan äfven fullständigt söndersplittra skepps-

pansaren.

De refflade kanonernas kaliber rör sig, hvad fältartilleriet beträffar,

mellan 2,6 9 och 3,34 tum och beträffande belägrings- och fästningsartilleriet

m. m. mellan 2,69 och 9,40 till 10,io, ja, ända till 12,12 tum. En och annan

slätborrad pjes har ända till 14 tums kaliber. Fältartilleriets spetskulor väga

emellan 9 och 19 till 28 skålpund, belägrings- och fästningsartilleriets ända till

700—1200, med krutladdningar af 70—140 skålpund.

Försök att åstadkomma refflade kanoner gjordes redan för århundraden

tillbaka. De misslyckades i följd af bristen på ett lämpligt kanonmaterial

samt af teknikens låga ståndpunkt. De drefvos slutligen ej heller med nödigt

allvar, förr än det allmänna införandet af de refflade handeldvapnen i medlet

af århundradet tvang artilleriet att egna hela sin uppmärksamhet åt detta håll,

så framt det ville bibehålla sin gamla öfverlägsenhet i skottvidd och eldverkan.

Ofverlägsenheten hos spetskulan, hvilken medgifver föreningen af stor tyngd

med jemförelsevis liten tvärgenomskärning, sålunda ett lättare öfvervinnande

af luftens motstånd och följaktligen äfven längre skottvidder än rundkulan,

kände man redan från handeldvapnen. Från dessa kände man äfven den hos
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alla refflade gevär förekommande sidoafvikning, som kastkroppen i följd af

rotationen omkring sin längdaxel och sin tyngdpunkts läge bakom midten af

denna axel beskrifver. Då refflornas vridning i alla kanoner, med undantag

af den franska flottans och det italienska fältartilleriets, för den bakom kano-

nen stående går från venster till höger, sker äfven denna afvikning, den s. k.

derivatron en, åt höger och växer med afståndet. Dennas inflytande tages

i beräkning vid kanonens riktande.

Det gälde nu att finna ett medel att föra kulan i reffloma, med andra

ord ett medel för styrningen, då utvidgnings- eller sammantryckningsprin-

cipen, som på handeldvapnens blykulor låter förena sig både med fram- och

bakladdning, ej lät använda sig på kanonernas jernprojektiler. Efter sättet

för denna styrning skilja sig nu systemen för dé* refflade kanonerna.
General La Hitte, president i den franska försökskommissionen i La Fére,

Fig. 48—50. Granat för den franska refflade kanonen. Längd- ocli tvärgenomskärning.

lät förse de gamla bronsfyrapundingarna från Gribeauvals tid med sex trapez-

formiga refflor och styrde de i fig. 48—50 afbildade flaskformiga hålkulorna

med 12 knappar (ailettes) af zink, hvilka, sittande i två rader rundt om-

kring kulans mantel, passade två och två i hvar reffla. Af denna art voro

de kanoner, hvarmed Napoleon III 1859 uppträdde på Italiens slagfält, och han

använde sålunda första gången den refflade kanonen i kriget. Österrikarna, som

närmast fingo göra bekantskap med detta nya artilleri, upptogo genast La
Hittes system utan förändring, och nästan lika så alla de romanska staterna.

Preussen hade redan länge syseisatt sig med försök att konstruera reff-

lade kanoner. Det undgick ej den under general von Neumanns presidium för

detta ändamål nedsatta kommission, hurusom den ostadiga styrningen medelst

knappar först och främst minskade kulans träffsäkerhet och för det andra be-

tydligt skadade de mjuka bronsrören. Man använde derför rör af gjutstål,

införde b akladdningen efter det wahrendorffska systemet och pressade så-
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lunda en med en blymantel omgifven spetskula genom det med ett stort antal

skarpkantiga refflor försedda loppet. Försöket kröntes med framgång. Den preus-

siska bakladdningskanonen har i skottvidd och träffsäkerhet ej blifvit öfverträffad

af någon modell och besegrade 1870—1871 systemet La Hitte fullständigt.

Den engelska bakladdningskanonen af Armstrong är en efterbildning af

den preussiska med några icke fördelaktiga förändringar i slutmekanismen.

För att ej förlora den med framladdningen förenade obestridliga fördelen

af en enklare konstruktion, men på samma gång till ett minimum inskränka

det dervid oundvikliga spelrummet öfvergaf man i Österrike systemet La
Hitte och antog i stället det af general Lenk föreslagna kilreffelsyste-

met, som grundar sig på tanken att vid kulans utgående minska det i så

många afseenden skadliga spelrummet, då det vid framladdning ej står att helt

och hållet upphäfva. I enlighet dermed har det lenkska loppets tvärgenom-

skärning formen af en cirkel, kring hvilken en triangel är på det sätt lagd,

att loppets omkrets, som oupphörligt vidgar sig, slutligen med en skarp, af

triangelns bas bildad afsats återvänder i kretslinien. Kulans tvärgenomskär-

ning motsvarade naturligtvis

'fiffffl&ffl&fr/;,.. loppets, och hennes styrande

skedde med en blymantel. Se-

dan kulan, glidande mot reff-

lans afsats, uppnått loppets

botten, vreds hon medelst sät-

taren så, att hon låg fast an

mot väggarna och allt spel-

rum, som fans, var det emel-

lan kulans och loppets afsafts.

Den första stöten kulan er-

höll var sålunda central, men

så snart hon satte sig i rö-

relse för att följa styrningen af den spiralformiga kilrefflan, fördelade sig

spelrummet åter omkring hela hennes cylindriska yta. Dertill kom ytter-

ligare hennes osymmetriska form, som på intet vis var fördelaktig för en

regelbunden rotation. Man beslöt derför, såsom ofvanj stående figurer visa,

att i stället för en kilreffla använda sex.

De nu beskrifna systemen, systemet La Hitte, det preussiska systemet

och det österrikiska eller lenkska systemet, utgöra hufvudtyperna, efter hvilka

de nu varande artilleriernas kanoner blifvit refflade. La Hitte finna vi nästan

uteslutande på framladdare; de knappar, som här verkställa styrningen, få

endast i jemförelsevis litet antal rum på kulans yta och derför behöfves äfven

ett lika litet antal refflor. Det preussiska systemet är alltid förenadt med
bakladdning och kulans blymantel medgifver ett stort antal refflor, hvilket föl-

en säker styrning är en stor fördel. Det österrikiska systemet med kilrefflor

har hittills ej i något annat land blifvit antaget.

Innan vi skärskåda de särskilda staternas artilleri, vända vi oss först till

Fig. 51. Eig. 52.

De österrikiska kanonernas kula

vid införandet. efter centreringen.
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Lavetterna, underlaget till alla kanoner och tillika forslingsmedlen för

fältartilleriet, för att äfven här fastställa de system, som skola tjena oss till

ledtråd vid genomgåendet af de olika konstruktionerna af artillerifordon.

, Redan La Valliere och Gribeauval hade sökt bringa någon reda i det

kaos af fordon, som användes inom den tidens arméer. De af Gribeauval och

efter honom konstruerade lavetterna för fältartilleriet bestodo hufvudsakligen

af två på högkant stående grofva plankor med bakåt divergerande, sedermera

parallelt läge, hvilka i två halfrunda utskärningar, tapplagren, upptogo kanonens

tappar, hvarigenom han sålunda i och för riktningen kunde vridas upp och

ned. Riktinrättningen, i början en enkel kil, som insköts under bottenstycket,

förvandlades efter hand till en med horisontal skruf rörlig kil och öfvergick

slutligen till den nu mera nästan allmänt brukliga vertikalt stående rikt-

skrufven, hvars hufvud uppbär kanonen antingen omedelbart eller medelst

en så kallad riktsula af jern eller trä. Kil och skrufkil finnas ännu ofta på
lavetterna till belägrings- och fästningskanoner. General Congreve, den

Fig. 53. Den lielska lavetten på hög ram.

samme, som öfverförde krigsraketerna till Europa, konstruerade efter försök

att afhjelpa de gamla lavetternas brister den så kallade blocklavetten,

hvars form vi återfinna i flera af illustrationerna till denna afdelning, så t. ex.

i den nya af jernplåt gjorda schweiziska fältlavetten (fig. 54). De båda

sidoplankorna blefvo så mycket förkortade, att de, såsom endast ämnade att

uppbära kanonen, räckte till ändan af bottenstycket. Ett emellan dem infogadt

groft ekblock, bestående antingen af ett enda stycke eller af två fast med

hvarandra hopskrufvade plankstycken, bildar lavettsvansen och har i sin ända en

stor jernring, med hvilken han kopplas vid den grofva, vid föreställarens axel

fästa kroken. Den engelske majoren Millar gaf 1806 förslag till en efter detta

system bygd fyrhjulig ammunitionsvagn och förordade på samma gång infö-

randet af blott ett enda slags hjul och axlar för hela artilleriet. Det engel-

ska artilleriet använde den efter dessa grunder tillverkade materielen med
stor fördel i Spanien under åren 1808—1813. De efter Congreve och Millar

konstruerade fordonen fingo i följd af sina stora företräden snart en så all-
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män spridning, att ifrån 1825 nästan alla stater införde dem eller åtminstone

förändrade sina gamla lavetter och ammunitionsvagnar i öfverensstämmelse

med hufvudgrunderna i detta system. Till de senare hörde Österrike, Preus-

sen och Baiern. Frankrike och Holland antogo blocksystemet med oväsent-

liga förändringar.

I fråga om lavetterna för det gro fva (belägrings-, fästnings-, sjö- och

kust-) artilleriet visade sig likaledes ett sträfvande efter större rörlighet och

i synnerhet efter användbarhet så väl på olika uppställningspunkter, på vallen,

i kasematterna, som äfven för olika kanoner. Dessa fordringar uppfylla den

af baierske artillerilöjtnanten, sedermera krigsministern von Liel omkring år

1836 konstruerade lavetten. Denna lavett har till sina hufvuddrag gestalten

af den franska affiit å sauterelle (så kallad af sin hoppande rekyl) och

kan genom påsättande af olika höga hjul, anbringande eller borttagande af

ramens underlag o. s. v. användas så väl på vallen som i kasematten. Efter

denna princip äro de nya fästningslavetterna hufvudsakligen konstruerade.

Fig. -54. Schweizisk fältlavett af jernplåt med fotsteg till forsling af manskap.

Våra dagars ständiga krigsberedskap fordrar en materiel, som genast

finnes till hands och lätt låter förvara sig. Men vår jernindustri har gjort så

stora framsteg, att hon beträffande krigsmedlens konstruktion ej längre skyg-

gar ens för de svåraste anspråk, som kunna ställas på henne. Detta har

äfven haft till följd, att man nu mera är i stånd att ersätta det lätt angripna

träet med det i detta hänseende oöfverträifade jernet. Till begagnande på
obetäckta uppställningspunkter, sålunda för fältlavetter, vallavetter o. s. v.,

använder man jernbleck, valsad jernplåt o. s. v., på betäckta ställen, alltså

för mörsare-, kasemattlavetter o. s. v., det billigare gjutjernet. Fältlavetter

af jern efter blocklavettens konstruktion äro införda i Schweiz och Spanien.

Sachsen har likaledes jernlavetter. England har nyligen infört dem och till

och med försett föreställaren med en tistel af jernbleck. I Preussen äro för-
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söken ännu ej afslutade. Yi meddela dock här (fig. 55) en af Krupp kon-

struerad proflavett af jern.

Denna lavett ger tillika en bild af vägglavetten och är dessutom försedd

med ett säte, hvilket jemte föreställaren och i likhet med det på fig. 54 syn-

liga fotsteget på den schweiziska lavettens axel är afsedt till plats för kanon-

servisen. Dessa eller dylika inrättningar finnas nu på nästan alla nya fält-

lavetter. De bidraga väsentligt till batteriernas hastigare rörelser, och fot-

batterierna kunna derigenom i detta hänseende täfla med de ridande. Det

ridande artilleriet har visserligen i Tyskland ej blifvit minskadt; dock kal-

lar man nu mera äfven fotbatterierna fältbatterier. Utom axelsätena se vi

Fig. 55. Krupps lavett för fältkanoner.

på vår fig. 55 äfven det i det preussiska och nu mera i hela det tyska artil-

leriet införda thonethjulet, ett hjul med metallnaf och så inrättadt, att

man genom att taga i sär det af två skifvor jemte bössan bestående nafvet kan

uttaga ekrarna utan att förstöra hjulringen, en omständighet, som, när det gäller

att i hast ersätta en söndergången eker med en ny, visst icke är oväsentlig.

Dessutom, och detta är den största fördelen, har metallnafvet en vida större

varaktighet och förmåga att motstå vädrets inflytelser än de tjocka tränafven

af äldre konstruktioner.

I det grofva artilleriet hade jernlavetter redan förut blifvit införda.

Preussen hade redan sedan 1831 haft sådana af gjutjern till underlag för mör-
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sare. Under åren 1855—1858 infördes ramlavetter af smidesjern, hvilkas form

för belägrings- och fästningsartilleriet fig. 56 visar. Det skulle föra oss för

långt att genomgå alla de trots Liels principer ännu allt jemt mycket skif-

tande formerna på det grofva artilleriets lavetter. Vi återgifva derför också

här endast hufvudkonstruktionen, och

dit höra i synnerhet lavetterna för

m i n im a 1 e m b r a sy r en . Jernets ökade

användning som pansarbeklädnad för

fartyg och fortifikatoriska anläggningar

af alla slag i förening med de refflade

kanonernas stora träffsäkerhet med-

gifver ej längre en så stor embrasyr-

öppning, som det förut öfliga sättet

att vid riktningen vrida kanonen upp

och ned omkring den fasta tappaxeln

fordrade. Man använder nu en så liten

embrasyröppning som möjligt, en minimalembrasyr, och derför måste vid

riktningen kanonens hufvud, mynningen, förblifva på ett och samma ställe och

Vig. 56. Ramlavett af smidesjern med
bombkanon.

Fig. 57. Schumanns lavett för minimalembrasyr.

sålunda bilda vridpunkten, medan tappstycket och bakstycket kunna höjas

eller sänkas. På denna användbarhet för minimalembrasyrer, hvari kanonen
ej längre med hela sin främre del, utan endast med hufvudet inskjuter, är hela

den nyare lavettkonstruktionen riktad.
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Fig. 57 visar oss major Schumanns af plåt och T-jern bygda lavett,

så vidt vi veta den första, som uppfyller de nämda fordringarna. Tapparnas

upp- och nedgående
t
rörelse åstadkommes genom den grofva i väggöppningen

synliga skrufven, hvars mutter å sin sida vrides af ett med det stora vefhjulet

i förbindelse stående snäckhjul. På samma gång måste kanonens bakstycke af

den derunder anbragta riktskrufven sättas i rörelse. Ramens svängning till

den erforderliga sidoriktningen

sker ej längre genom den klum-

pigabaxningen med handspakar,

utan genom i hvarandra gri-

pande kugghjul, hvilka den på
ramen stående kanonieren sät-

ter i rörelse genom vridning på
vefhjulet. Den i fig. 58 af-

bildade jernlavetten är utgån-

gen från Grusons gjuteri Buc-

kau vid Magdeburg och upp-

kallad efter honom. Han grun-

dar sig på samma princip som

den schumannska, men skiljer sig från honom förnämligast derigenom, att

kanonen röres genom hydrostatiskt tryck medelst en liten vid lavettens sido-

vägg befintlig pump.

Fig. 58. Grusonska lavetten för minimalembrasyr.

Brookwellavetten.

Som ett exempel på de nyaste skeppslavetterna kan brookwellavet-

ten anföras. Striden med pansarskepp fordrar stora laddningar, och dessa

fordra i sin tur betydligt ökad motståndsförmåga hos det egna materialet.

Vill man derför ej uteslutande lägga motståndsförmågan i tyngden, måste nya

lavettarter uttänkas. Skeppslavetterna måste derför uppfylla två fordringar:

bättre stoppinrättningar för rekylen samt största möjliga lätthet och flyttbarhet.

Detta ändamål motsvarar den så kallade brookwellavetten, hvaraf vi i fig. 59

gifva en afbildning.
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Fig. 60. Preussisk

9-ctm.-granat.

Som vi se, består han af två med hvarandra fast förenade jernväggar,

som i tapplagren b uppbära kanonen, hvilken för öfrigt genom riktmeka-

nismen e kan röras upp och ned, följaktligen erhålla elevation. För sidorikt-

ning är lavetten rörlig omkring tappen h.

Tåget, som skall stoppa rekylen, lindar sig omkring

en stark vals, hvilken medelst en på venstra sidan be-

fintlig häfstång kan fås att gå mer eller mindre lätt.

Lavettens framförande på nytt sker derigenom, att man
medelst en särskild inrättning vrider valsen i motsatt

riktning och sålunda uppvecklar trossen. Hvarje styckeport

med pivotinrättning kan begagna denna lavett.

Det preussiska artilleriet begagnar för närvarande

ännu två slags fältkanoner, 9 centimeters och 8 centimeters

(3,0 3 och 2,6 9 dec.-tums) kanoner, båda inrättade för bak-

laddning. Projektilerna bestå af granater, shrapnels och kar-

tescher. Lavetten är en vägglavett af trä med thonethjuL

På den i fig. 60 i ungefär fjerdedelen af den naturliga stor-

leken afbildade 9-ctm.-granaten, hvarifrån 8-ctm.-granaten

endast i måtten skiljer sig, se vi först den utomkring på-

gjutna blymanteln, som genom de på jernkärnan utstående ringformiga upp-

höjningarna är fast förenad med henne och styr kulan i loppets refflor.

Det preussiska brandröret visar oss det hittills bäst befnnna slaget

af perkussionsrör. Innan vi dock öfvergå till en närmare beskrifning deraf,

måste vi förutskicka några anmärkningar om sådana

rör i allmänhet. Tänker man sig en liten cylinder af

någon tyngd innesluten i den cylindriska urhålkningen i

spetsen af en granat på det sätt, att han framför och

bakom sig har ett litet rum att röra sig på i riktningen

af sin längdaxel, är klart, att denna lilla kropp i

det ögonblick kulan afskjutes måste blifva något efter

hennes rörelse, men i det ögonblick, kulans rörelste

genom anslag mot något träfTadt föremål stoppas eller

fördröj es, fortsätta sin egen rörelse. I förra fallet

måste kroppen således gifva en stöt framåt, i det

senare bakåt, och man behöfver derför endast fram-
Fig. 61. Temperbart perkns- för eller bakom honom anbringa en genom stöten ex-

sionsrör för shrapnels.
. , „ ,

Naturlig storlek. ploderande massa, rör att i det ena eller andra ar ae

ofvan nämda ögonblicken åstadkomma tandning. Man
kan sålunda genom denna inrättning vinna två olika ändamål. Man kan näm-

ligen först och främst, i det ögonblick skottet aflassas, endast genom stöten tän-

da ett bormannskt brandrör på något ställe af dess sats, hvarigenom tand-

ningen genom skottets eld blir öfverflödig och användningen af projektiler, som

bakifrån utan spelrum pressas genom loppet, möjliggöres". Eller man kan för

det andra med säkerhet bringa projektilen att explodera i det ögonblick, han
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träffar det första motståndet, om man låter knallpreparatet verka, icke på en

temperbar tändsats, utan omedelbart på projektilens sprängladdning.

Hvad nu särskildt det preussiska perkussionsrörets inrättning beträf-

far, utgöres här stötkroppen af det med 3 betecknade nålstiftet, som utan

vidare fäste är insatt i projektilspetsens ihålighet och af en tunn mes-

singshylsa, stiftkapseln, är skild från sprängladdningen. Nålstiftet är i sin

längdaxel genomborradt för att släppa igenom elden från den framför det

befintliga knallhatten, sedan denna genom stöten från den i stiftet insatta

spetsen, den så kallade tändnålen, blifvit antänd. Den inåt vända koppar-

hatten sitter på den med 2 betecknade tändskrufven af messing, som ome-

— afsmaluing

Fig. 62. Preussisk 9-ctm.-gjutstålskauon med kolfmekanism sedd ofvanifrån.

Pig. 63. I genomskärning.

delbart före granatens införande i kanonen inskrufvas i axeln af mynnings-

skrufven 1. Granatens forsling under marsch blir derigenom ej förenad med

någon fara. Den med 4 utmärkta stoppinnen af messing håller nålstiftet till-

baka från knallhatten för att hindra projektilen att explodera redan i kano-

nen. Han inskjutes, innan tändskrufven blifvit inskrufvad, och kan ej falla

Tig. 64. Preussisk 8-ctm.-gjutstålskanon med kilmekanism.

ut, så länge granaten befinner sig inuti kanonen, då han med sitt hufvud

ligger fast an mot loppets vägg. Men så snart granaten lemnat mynningen,

blir stoppinnen af rotationen utkastad och tändinrättningen befinner sig nu,

i

ett tillstånd af yttersta känslighet. Det allra minsta motstånd, granaten träffar

i sin väg, har till följd nålstiftets framslungande, knallhattens antändning och

granatens sprängning.

Shrapneln skiljer sig från granaten endast genom tunnare väggar på
kärnan, vid hvilken blymanteln ej mekaniskt genom knappar eller lister utan

genom en kemisk process fasthålles. Shrapnelns inre är fyldt med pistolkulor

och en liten sprängladdning, som i närheten af målet, och medan projektilen
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ännu befinner sig i luften, af ett brandrör bringas att explodera och sålunda

ofvanifrån slungar sprängsplittrorna mot målets front. Brandrörets inrätt-

ning hålles hemlig, men öfverensstämmer till principen med Armstrongs. Fig.

61 visar i genomskärning detta brandrör, som utgör en förening af konkus-

sionsprincipen med det af Breithaupt förändrade bormannska brandröret. Sjelfva

rörkroppen har upptill en förlängning a a för att mottaga konkussionsinrätt-

ningen; / är den vridbara temperingsskifvan och h den dertill hörande tryck-

skrufven, i konkussionssatsen; hammaren k med spetsen l fasthålles af nålen m,

som är så beskaffad, att hon af den stöt, projektilen erhåller i loppet, brytes

af och lemnar hammaren k fri. Elden strömmar då uppåt, antänder tändsatsen,

som förvaras i kammaren n, och föres derefter genom kanalen o till den gifna

punkten af satsprismat b; vid e är

tidskalan anbragt. Vi ha sålunda

här en användning af det här ofvan

vid beskrifningen af perkussions-

rörets princip omnämda första fallet,

det nämligen, då hammaren k strax

vid första stöten af krutgasen in-

tränger i knall preparatet, medan detta

på granatens perkussionsrör eger rum

vid projektilens första anslag.

Kartescherna innehålla vanli-

gen kulor af zink, emedan jernkulor

lätt kunde skada refflornas kanter.

Dosan är en cylindrisk mantel af

tennbleck med träbotten (spegeln),

som af en påskrufvad blybotten,

drifskifvan, ytterligare förstärkes.

Upptill tillslutes hon af en zink-

skifva, täckskifvan, på hvilken

bleckdosans uppskurna öfre kant

omvikes.

Laddningen utgör för 9-ctm.-

kanonens alla projektiler 140 ort, för

8-ctm.-kanonens 120 ort.

Fig. 62 visar oss den inre inrättningen af den preussiska 9-ctm.-kanonen

af gjutstål från Krupps verkstäder. Kanonen är borrad i hela sin längd; den

främre, trängre cylindriska delen af loppet är försedd med 18 refflor, paral-

lell' efflor, som ungefär på 17 fot skulle beskrifva ett helt hvarf. Den
bakre, något vidare delen af loppet bildar laddningsrummet, som är bestämdt

att upptaga projektilen, krutladdningen och mekanismen. Den af preussiske

generalen Neumann konstruerade slutinrättningen är en förbättring af den af

svensken friherre von Wahrendorff uppfunna mekanismen. Den bakifrån

inskjutna slutkolfven af smidesjern består af ett massivt cylindriskt hufvud

Fig. 65. De preussiska bakladdningskanonernas

kilmekanism.
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med stålansats, som bildar loppets botten, och den med två öppningar för-

sedda kolfhalsen, genom livars främre öppning en grof spärrcylinder af gjutstål

kan inskjutas. Kanonen är nämligen i laddningsrummet genomborrad på tvären

för att emottaga denna vid en kort kedja fästa cylinder. Den medelst gång-

jern med kanonen förenade bronskapseln tjenar egentligen endast till genom-

gång för kolfven, livars hals genom en öppning i kapseln kan skjutas fram

och tillbaka. Kolfhalsen slutar med en skruf, i ena ändan försedd med ett

handtag, genom hvars omvridning kolfven lägger sig fast an mot spärrcylindern.

Den lätta fältkalibern representeras af en 8-ctm.-kanon af gjutstål med
kilmekanism, hvars konstruktion fig. 64 och 65 åskådliggöra. Kanonen har

12 refflor, som på 12,6 2 fot beskrifva ett helt hvarf. Kilmekanismen består

i allmänhet af två kilar, som med sina skefva ytor ligga an mot hvarandra

och tillsammans bilda en prismatisk spärr, hvilken alldeles som kolfmeka-

nismens spärrcylinder inskjutes från sidan och bildar den i hela sin längd

genomborrade kanonens botten. Den bakre kilen är försepld med en skruf»

hvars spindel går genom ett motsvarande lager i den främre kilen och i ändan

har ett handtag med klockformig skifva. Genom kringvridning af detta hand-

tag glider den bakre kilen på framkilens skefva yta, spärren blir derigenom

smalare och låter nu draga ut sig så långt ur kanonen, att en genom båda

kilarna gående öppning, af samma vidd som loppet, kommer alldeles midt för

detta. Laddningen kan nu införas bakifrån, spärren skjutes åter in, handta-

get vrides åt motsatt håll, och mekanismen är åter läst.

Bakladdningskanonerna voro i början behäftade med den olägenheten, att

krutgasen utträngde baktill, hvilket, utom andra menliga följder, äfven hade

den, att slutmekanismen af krutsmutsen blef obrukbar. Denna olägenhet har

man sökt afhjelpa genom en mängd olika inrättningar, bland andra genom

koppar- eller stålringar, som i följd af gastrycket utvidga sig och fast till-

sluta stötbottnens fogar. Denna inrättning kallas t ätning. På kanoner med

kilmekanism utgöres tätningen af en kopparring, på många dock äfven af en

stålring, efter sin uppfinnare kallad broadwellring. Tätningen på kanoner

med kolfmekanism utgöres deremot af den s. k. presspanboden, en skifva

af starkt hamp- och skinnpapp, liknande en tallrik med uppåt kupig botten

och uppvikta kanter samt någon gång fastsatt vid kardusens bakre del. Vid

skottets lossande vidgar sig denna presspanboden och upphäfver fullkomligt

spelrummet vid kolfvens hufvud. Fältkanoner af nu beskrifna slag har artil-

leriet inom hela tyska riket, och den så länge eftersträfvade enheten i kaliber är

dermed uppnådd. De nyskapelser, hvarmed artillerikommissionen i Berlin sy-

seisätter sig, hållas ännu hemliga. Liksom inom alla europeiska artillerier, gå

de ut på användning af starkare laddningar och flackare kulbanor.

Frankrike är äfven syseisatt med att ombilda sitt artilleri, och kom-

missioner äro för detta ändamål nedsatta i Bourges, Tarbes och Calais. Man

skall sannolikt besluta sig för bakladdning och som tung fältkanon an-

taga Reffyes redan under kriget i stor mängd tillverkade canon de sept med

€n kaliber af 8,5 ctm. och en projektil af 16,5 skålpunds vigt. Den lätta,
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fältkanonen skall troligen med en vigt för sjelfva pjesen af 1060 skålpund slunga

en kula af 13 till 14 skålpunds vigt och vara inrättad för bakladdning. Fullt

afgjordt är, så vidt man vet, ännu ingenting annat, än att man för granaterna

i stället för det förra brandröret (fig. 44) infört ett perkussionsrör af Demarest-

Det franska sjöartilleriet har redan sedan början af 60-talet bakladd-

ningskanoner. Dessa kanoner äro för oss af särskildt intresse derför, att deras-

bakladdningsinrattning med några smärre förändringar äfven är hos oss anta-

gen. Vi skola derför tillåta oss att med hänvisning till fig. 66 efter en svensk

artilleriförfattare*) beskrifva denna på en gång enkla och sinnrika mekanism.

Han består af en ihålig skruf med tre sektorer af gängorna bortskurna samt

på framsidan en cylindrisk botten. Framtill på stötbottnen är tätringen fast-

skrufvad, och bakpå skrufven sitter den långa häfarmen, hvarmed han kan

vridas och röras in och ut. I det senare fallet åker han ut på en bakom ka-

nonen anbragt konsol, som har spår för skrufven och är rörlig åt höger omkring,

en bult. Alla delarna äro af stål utom konsolen, som är af metall. Kanonen

har naturligtvis i loppets förlängning en central utborrning och gängor med
tre bortskurna sektorer, motsvarande skrufvens.

Laddningen tillgår sålunda, att
Fig

*
66
V 5

eJra
.

nska * ari
.

nkanonernas häfarmen vrides rätt upp, då skrufven
bakladamngsmekanism. rr

utskrufvas | hvarf och dess qvarva-

rande gängor komma midt för utskär-

ningarna i kanonen; härefter drager

man med häfarmen hela mekanismen
bakåt, tills han hvilar på konsolen,,

som då med sin börda svänges åt si-

dan, så att loppet blir fritt; en s. k.

laddbrygga tillsättes för att mottaga

Stängd. Öppen. den tunga kastkroppen och styra ho-

nom rätt med knapparna i refflorna;,

projektil, förladdning och laddning inskjutas, laddbryggan borttages, konsolen
med skrufven framsvänges, den senare införes och vrides med häfarmen 60°
åt höger, och mekanismen är åter läst.

Ryssland gör försök med förstärkta laddningar, men har ej kommit till

.något resultat, och det af det enkla skäl, att naturlagarna ej låta tvinga sig.

Lätta kanoner och lavetter kunna vid starka laddningar ej användas. Ryss-
lands nu varande fältartilleri är utrustadt med bakladdningskanoner af stål i

två kalibrar, bildade efter de preussiska med kulor af 13 och 26 skålpunds
vigt och laddningar af 150 och 290 ort. Rysslands grofva kanoner gjutas i

Perm. Den förnämsta pjesen i belägringsparken är en bandad 24-punding i

två modeller.

Österrike har ännu sin framladdningskanon af brons med den lenkska
kilborrningen. Projektilernas form visa oss fig. 51 och 52. Man försöker

*) Hj. Palmstierna, Föreläsningar i artilleri. Stockholm 1872.
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äfven der oupphörligt nya modeller, bland annat stålkanoner för bakladdning

' af Krupp. Det grofva artilleriet får sina efter preussisk modeli som baklad-

dare konstruerade kanoner till stor del från Mariazell i Steiermark.

England har af den omständigheten, att det preussiska tändnålsgeväret

1866 genom sina öfverraskande resultat fördunklade sjelfva det preussiska ar-

tilleriet, som då endast var till hälften beväpnadt med refflade bakladdare, me-

dan det österrikiska endast af refflade framladdare bestående artilleriet genom

beundransvärd uthållighet i försvarsställningar skördade rika loford, dragit den

oriktiga slutsatsen, att framladdningen vore att föredraga. Man tänkte ej på
de vackra resultat, det preussiska artilleriet uppnådde, der det kunde förfoga

öfver refflade kanoner, och lika litet undersökte man, hvad, österrikarna med väl

refflade bakladdare skulle från sina ställningar kunnat åstadkomma. Dertill kom
ytterligare, att den armstrongska mekanismen ej bestod profvet. Med ett ord, man
beslöt sig för framladdning, och sålunda har sedan 1869 en 9-punding af brons

(benämd efter kulans verkliga vigt) blifvit införd inom det indiska artilleriet. Han
följdes snart för Englands europeiska ridande artilleri af en 9-punding, bestå-

ende enligt Frasers system af ett stålrör med mantel af smidesjern, derefter af

en 16-punding för det åkande artilleriet, och slutligen vill man nu äfven kon-

Fig. 67. Engelsk 9-piinding med framladdning, sedd i genomskärning och från mynningen.

struera en 25-punding. Kalibrarna äro 7,62 ctm. för 9-pundingen, 9,15 ctm.

för 16-pundingen och 10,15 ctm. för 25-pundingen; projektilens vigt är 9,61,

17,0 7 och 26,5 skålpund med de i förhållande dertill mycket starka laddningarna

af 185 och 320 ort för 9- och 16-pundingarna. Vi se sålunda, att England,

troget sin gamla grundsats, lägger största vigten på den åstadkomna verk-

ningen. Refflornas antal utgör endast 3. Så väl granaterna som shrapnels

hafva brandrör. Fig. 67 visar oss den 9-pundiga framladdningskanonen, sedd

så väl i genomskärning som från mynningen. Fordonen äro inom hela fält-

artilleriet af smidesjern. Det åkande artilleriet har på lavetterna axelsäten

efter preussiskt mönster.

Schweiz har, såsom vi redan sett, 8 ctm.- och 10 ctm.-bakladdnings-

kanoner på jernlavetter. Danmark har 8 ctm.-framladdare af gjutjern med
6 refflor, förfärdigade vid Finspång och Åker. Italien, som förut in-

fört det franska systemet, sträfvar nu efter största möjliga lätthet och har,

med uppgifvande af ett alldeles egendomligt system af Mattei Rossi, i följd

af 1870 och 1871 årens erfarenheter vändt sig till det preussiska systemet.

1872 infördes en bakladdningskanon af brons med en kaliber af 7,5 ctm, och.

Uppfinningarnas lok. VI. O
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en bakladdningsmekanism med enkel kil, samma inrättning, som äfven det

schweiziska artilleriet antagit. Lavetten är af jern med axelsäten, men an-

spänningen endast för fyra hästar. Materialet är för en stark verkan för lätt,

anspänningen mycket svag, då på hvarje häst kommer en last af 650 skålpund,

hvilket för ihållande hastiga rörelser, sådana nutidens fälttåg och bataljer for-

dra, synes vara alldeles för mycket. Spanien slutligen eger en nästan full-

ständig efterbildning af den preussiska 8 ctm.-kanonen.

Revolverkanonerna. Det återstår oss ännu att omnämna de konstruktio-

ner, som söka åstadkomma den högsta mekaniska stegring af snabbskjutning med

kulor, af hvilka hvar och en för sig skall ega minst samma precision och skott-

vidd, som om hon blifvit utskjuten ur något af de bästa handgevären, med

, Fig. 68. Den franska, mitraljösen med lavett.

andra ord de instrument, som på mekanisk väg i sig förena eldkraften hos en liten

afdelning väl beväpnade och väl öfvade infanterister. Hit höra den ameri-

kanska batterikanonen och den franska infanterikanonen eller mitraljö-

sen, som båda äro konstruerade efter samma princip och endast i följande

punkter väsentligt skilja sig från hvarandra. På den amerikanska konstruk-

tionen, efter sin uppfinnare kallad gatlingskanonen, är laddningsapparaten

fast, medan de fritt liggande piporna låta vrida sig omkring en gemensam

axel och sålunda derigenom, att nya patroner oupphörligt införas i de på si-

dan utskjutande laddningstrattarna, medgifva en kontinuerlig eld. Ryssland

har infört 10-pipiga gatlingskanoner, hvilka begagna samma patroner som
infanteriet och hvaraf hvarje fotartilleribrigad fått sig tilldeladt ett batteri.

Den i Frankrike konstruerade mitraljösen, efter sin tillverkningsort kal-

lad mitrailleuse de Meudon, samt den i Belgien af Christophe & Montigny
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tillverkade le Montigny-mitrailleur hafva piporna förenade i ett fast

knippe, medan bottenstycket vid laddningen kan uttagas och åter insättas.

För detta ändamål finnas särskilda laddskifvor, som på den franska mitraljö-

sen äro inrättade för 25 patroner och tillika göra tjenst som bottenstycke

samt efter hvarje skottserie måste insättas mellan de bakre pipändarna

och låsmekanismen. Den franska mitraljösen ger således sin eld i salvor

af 25 skott hvardera. Uppehållen mellan salvorna användas till insättning af

de nyfylda skifvorna. Fig. 68 visar oss kanonen med lavetten. Med den

baktill befintliga vefven tillskrufvas bottenstycket, med den på sidan verk-

ställes skottlossningen. Fig. 69 visar i horisontal genomskärning mekanis-

men, med laddskifvan, spännplattan och låsapparaten. Vi se deraf, att am-

Fig. 69. Den franska mitraljösens laddningsmekanisin.

munitionen består af gastäta kartongpatroner a la Lefaucheux med central-

antändning, samt att affyringen verkställes genom slagstift o, hvilka liksom på
tändnålsgeväret sättas i rörelse af spiralfjädrar. Vefven K förskjuter den s. k-

spännplattan i, hvarigenom slagstiften o det ena efter Met andra blifva fria

och slungas fram mot patronen. Efter affyringen lossas laddskifvan genom

vridning på den bakre vefven, hvarefter hön borttages och de tomma hylsorna

utkastas af en i svansändan befintlig inrättning, en nyfyld laddskifva insattes,

och den nyss begagnade omladdas på ett bredvid stående litet bord, som har

formen af ett skåp och under marschen tjenar till betäckning af urladdnings-

mekanismen.

Montignys mitraljös, hvaraf fig. 70 och 71 gifva afbildningar, förenar

med en jernmantel 37 pipor till ett knippe. Hela låsapparaten dragés

medelst häfarmen L' bakut, hvarefter den med patroner fylda laddskifvan
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P insattes bakom de öppna piporna. Samma rörelse på L' drar den

egentliga låsmekanismen, de med spiralfjädrar omgifna slagstiften, tillbaka

för att emellan dem och den med de 37 korta tändstiften försedda och derför

genombrutna plattan inskjuta en massiv platta D. Medelst L' inskjutes nu

åter hela apparaten, hvarvid spiraltjädrarna genom slagstiftens fasta antryck-

ning mot D spännas. Genom en mer eller mindre hastig utdragning af D,
hvilket kan ske medelst häfarmen L' eller medelst vef och kuggstång, fri-

göras spiralfjädrarna, och slagstiften slå nu mot de korta tändstiften. Dessa

tända i sin tur de gastäta patronerna och gifva sålunda med stor träffsäker-

het en salva af 37 skott. Den på lavettaxeln synliga lådan tjenar till för-

varingsrum för ammunition m. m., medan, den stora jernskärmen är afsedd att

skydda betjeningsmanskapet mot fiendtliga kulor.

Fig. 70. Montignys mitraljös.

Ehuru mitraljöserna under 1870 och 1871 årens fälttåg utan synnerlig

svårighet tystades af de refflade kanonerna, äro de dock ett förträffligt medel

att bestryka smala pass och broar, som fienden nödvändigt måste passera.

Raketerna. Till fullständigande af vår redogörelse för artillerivapnen åter-

står oss ännu att nämna krigsraketerna, som för närvarande i flera af de

stora artillerierna för särskilda ändamål användas jemte det vanliga eller ka-

nonartilleriet. Raketerna voro redan i äldre tider bekanta, i synnerhet till

tandning af bränbara föremål. I Europa användes de dock ej mera till

detta ändamål, utan tjenade endast som signaler, hvartill den långa eldsvans,

som de draga efter sig, gör dem särdeles lämpliga. Mot slutet af förlidet ar-
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hundrade gjorde engelsmännen utanför Seringapatam under ett af sina fälttåg

mot Tippo Saib åter deras bekantskap. Congreve, hvilken vi vid beskrifnin-

gen af lavetterna hade tillfälle omnämna, förde dem med sig till Europa och

använde dem 1806 mot Boulogne och 1807 vid den namnkunniga bombarde-

ringen af Kjöbenhavn med sådan framgång, att danskarna, som af 40 000

under Congreves egen ledning kastade raketer lärt närmare känna detta nya

krigsmedels verkningar, beslöto dess införande i sitt eget artilleri. Konungens

flygeladjutant, Schumacher, ledde försöken i Danmark och var den förste,

som föll på den tanken att använda de dittills endast till tandning använda

raketerna till bärande af projektiler, så väl kulor som granater och karte-

scher, och är sålunda att anse som den egentlige grundläggaren af raket-

artilleriet.

Fig. 71. De särskilda delarna af Montignys mitraljös.

En krigsraket består i allmänhet af en cylindrisk hylsa af jern-

bleck, som slås öfver en dorn och medelst maskiner fylles med drifsatsen.

På ena sidan bildas af dornen en cylindrisk eller konisk öppning, som dock

endast räcker så långt, att den sista delen af hylsan till samma höjd som

hennes diameter är massivt fyld med drifsats. På detta ställe anbringas nu

projektilen och förenas medelst linneremsor fast med hylsan. Ar han en

spräng- eller brandgranat, måste naturligtvis brandröret vändas inåt mot hyl-

san och införas i sjelfva tändsatsen.

Raketens rörelse grundar sig på samma lag som kanonens rekyl

och gevärets stöt, nämligen det ensidiga upphäfvandet af jemvigten hos
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den åt alla sidor tryckande gasen. Tändes raketen i sin Öppna ända, fyller

elden genast hela det inre ihåliga rummet, loppet, Gaserna finna framtill

och på sidorna motstånd och kunna endast strömma ut bakåt. Alldeles som
kanonen, så snart projektilen lemnat mynningen och de spända gasernas

jemvigt derigenom blifvit upphäfd, åker tillbaka, på
samma sätt rör sig raketen i den hans utströmnings-

öppning motsatta riktningen och så mycket hastigare,

ju starkare och häftigare gasutvecklingen, alltså ju

vidare loppet och ju mindre satsens täthet eller ju

hastigare förbrinnande han är. En raket med mycket

tät, långsamt brinnande sats har derför en större

skottvidd, en sådan med hastigt förbrinnande och

föga tät sats deremot en större begynnelsehastig-

het och träffsäkerhet.

Den väsentliga skilnaden mellan kanon- och

raketartilleri består deruti, att det förras projektil

inuti kanonen får hela sin kraft så att säga genom

en enda stöt af- den nästan ögonblickligt förbrinnande

laddningen af kornadt krut, medan raketens projektil

sättes i rörelse genom ett fortfarande tryck af en laddning

sammanpressadt krut, som följer honom på hans bana

och först derunder helt och hållet förbrinner. Kanonens

projektil skjutes, raketens drifves framåt. Projektilens

skiljande frän rakethylsan verkställes antingen medelst

en emellan dem anbragt liten sprängladdning af van-

ligt krut eller helt enkelt derigenom, att de lärfts-

band, hvarmed kastkroppen är fäst, brinna upp, hvar-

efter den senare ensam fortsätter sin väg alldeles på

samma sätt, som om han blifvit utskjuten ur en kanon.

Den engelska krigsraketen är i mynningen (den

projektilen motsatta ändan) tillsluten medelst en med

en mängd hål försedd gjutjernsskifva. Genom dessa

hål strömma gaserna ut, och midt på skifvan, alltså i

raketens längdaxel, inskrufvas stången, så att den en-

gelska raketens bana beskrifver en med de öfriga kast-

kropparnas banor likartad kurva. Stängerna äro dess-

utom kortare (således lättare att forsla) än de öster-

rikiska och erhålla genom urhålkningar i sin längd-

riktning den för luftmotståndet nödiga ytan. Då på
de engelska krigsraketerna gas endast kan utströmma genom slutskifvans öpp-

ningar, men dessa ej, såsom på de österrikiska genom stångens anbringande åt

sidan är fallet, tillsammans motsvara en gasström af hela loppets styrka, må-
ste de engelska raketernas gasutveckling försiggå långsammare, för att hylsan

ej skall sprängas. Medan de österrikiska raketerna följaktligen ha större be-

Fig. 72, 73.

Hales rotations-

raket.



DET SVENSKA ARTILLERIET. 71

gynnelsehastighet, men kortare skottvidd (2 700 till 3 400 fot), uppnå de en-

gelska betydande afstånd utan att dock i detta hänseende kunna mäta sig med

de refflade kanonerna.

Stängernas obeqvämhet bragte inånga på den tanken att genom rotation

gifva raketaxeln hans nödiga stadga. Det lyckligaste af de i denna väg gjorda

förslagen är amerikanen Hales, ehuru ej heller det ännu vunnit praktisk til-

lämpning. Hans raket har i sin ena ända en kort kägla af gjutjern. De spiral-

formigt vridna genomborrningarna i denna kägla tjena till utströmningsöpp-

ningar för gaserna och ha till ändamål att genom deras återverkan försätta

raketen i roterande rörelse. Men för att denna rotation skall bli tillräckligt

stark att gifva axeln stadga, fordras en sats, som nästan lika hastigt som

laddningen i en kanon öfvergår i gasform. För att motstå en gasmängd af

så våldsam spänning måste dock hylsan ha nästan samma tjocklek i godset

som en kanon, med ett ord, den förnämsta fördelen af ett raketartilleri,

lätthet och användbarhet i hvarje terräng och öfver allt, till och med på

små flodbåtar, skulle genom en sådan inrättning gå förlorad. De haleska ro-

tationsraketerna visade vid cle försök, som med dem anstäldes i S:t Peters-

burg, större oregelbundenhet i banor än stångraketerna, ett bevis, att sväng-

ningshastigheten ännu ej var tillräckligt stor för att gifva stadga åt axeln,

oaktadt hylsan redan var betydligt gröfre än den vanliga inrättningen af detta

slag. Raketsatsen, hvilken länge hemlighölls, har samma beståndsdelar som

krutet, endast med den skilnaden, att han på samma mängd salpeter inne-

håller något mera svafvel och kol.

Det svenska artilleriet har sedan sina äldsta dagar vanligen stått på
höjdpunkten af sin tids utveckling, ej sällan gått i spetsen för den samma;

en kort redogörelse för dess historia och närvarande beskaffenhet torde derför

här vara på sin plats.

Från Sturarnas, Gustaf I:s och hans söners tidehvarf har visserligen

historien bevarat en del underrättelser om det artilleri, som då användes; men
då detta hufvudsakligen synes ha varit af samma slag som de öfriga euro-

peiska ländernas vid samma tid, kan en beskrifning deraf här förbigås.

Gustaf II Adolf skapade i artilleri så väl som i öfriga grenar af krigs-

vetenskapen någonting nytt och sjelfständigt, hvarfor ock hans namn bör näm-

nas först bland dem, som befordrat det svenska artilleriets utbildning. Genom
honom infördes gjutjernskanoner i stället för de dyra och föga uthålliga metall-

pjeserna. Vidare biefvo kanonerna, som dittills varit betydligt längre, än be-

hofvet kräfde, förkortade. Detta verkstäldes 1624 på förslag af öfverste^ von
Siegroth och efter täflingsförsök mellan långa och korta kanoner, anstälda i

följd af vad mellan konungen och Siegroth. Den senare vann, och följden

häraf blef Gustaf Adolfs beslut att genom minskande af pjesernas längd och

vigt bilda ett rörligare fältartilleri än det dittills brukliga.

En uppfinning, som gick i samma riktning, ehuru otvifvelaktigt för långt,

var de mycket omtalade läderkanonerna. De första af dessa pjeser till-
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verkades af öfverste Wurmbrandt 1627. Pe bestodo af ett helt tunt smidt

kopparrör, förstärkt med skenor af jern, som qvarhöllos med jernringar. Ske-

norna omlindades derjemte flera hvarf med starka tåg, tills stycket fick ut-

seende af en kanon, hvars gods vid stötbottnen var 1 och nära mynningen 3
/4

kaliber. Mellan hvarje hvarf ströks, för att gifva det hela större fasthet, ett

kitt af mastix och dylikt; kanonen omgafs derefter med ett öfverdrag af hårdt

läder, som stundom målades eller förgyldes och hvaraf pjeserna erhållit sitt

namn. Stötbottnen med drufvan inskrufvades i kopparröret, liksom ett fäng-

hål af koppar tätt intill stötbottnen. Tapparna, af jern, voro fästa vid rin-

gar, något gröfre än de öfriga. Kanonens hela längd var 15 till 16 kaliber,

och han kunde, liggande i lavett, med lätthet dragas af två man.

Dessa pjeser komrao aldrig i något allmännare bruk och blefvo äfven i

följd af sina stora brister, hvaribland den, att de jedan efter 8 till 10 skott

voro så upphettade, att de måste afkylas, snart afskaffade.

Deremot var införandet af de nyss omnämda lätta jernkanonerna en

vida vigtigare förbättring, som sedermera af alla andra länder tillgodogjordes.

De. voro länge kända under namn af piéces suedoises.

Jemte denna vidtogos äfven andra förbättringar: användningen af min-

skad laddtiing och färdiga (s. k. geschwinda) skott. I dessa senare var

laddningen innesluten i en mycket tunn, svarfvad trähylsa, vid hvilken kulan

fästes med jerntråd, en inrättning, som i högst väsentlig mån ökade artilleriets

eldhastighet.

De nyss nämda pjeserna drogos af en eller två hästar och kunde med
lätthet följa de öfriga vapnens rörelser, hvarför de erhöllo namnet regements-
s ty ek en. Hvilken vigtig förändring detta var, inses lätt, då man ihågkommer,

att den tidens öfriga fältkanoner drogos af 16, 24, ja, ända till 36 hästar.

Också var deras manövrerande så svårt, att de sällan eller aldrig ändrade

plats under en batalj pch vid dennas slut blefvo segrarens säkra byte.

Gustaf Adolf införde ock bruket af kartescher i fältkriget; de hade

förut endast användts på fästningar och om bord å fartyg.

Efter Gustaf Adolfs död synes det svenska artilleriets utveckling för en

lång tid ha afstannat. Visserligen blef den artilleritaktik, han skapat, bibehållen

och till och med förbättrad af hans efterlemnade fältherrar, i synnerhet af

Torstenson, men den tekniska utvecklingen lemnades deremot å sido. Under
Karl XI och Karl XII återgick artilleriet småningom till sin förra orörlig-

het och deraf följande ringa verkan och betydelse.

Som återställare af det svenska artilleriets anseende uppträdde efter sin

återkomst ur krigsfångenskap (1710) Karl Cronstedt. Till en början in-

fördes många smärre förbättringar, bland andra den, att de dittills begagnade

riktkilarna utbyttes mot den af Polhem uppfunna riktskrufven, att fär-

diga skott infördes för alla slags projektiler, samt att lavetterna försågos med
s. k. anmarschbommar, hvarigenom de kunde af manskapet, och således

utan den besvärliga uppbröstningen, flyttas framåt eller tillbaka.
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Sedermera, då Cronstedt blifvit chef för artilleriet, uppgjorde han det

första svenska artillerisystemet (1726), hvarigenom många vigtiga för-

bättringar infördes. Detta systems hufvudsakliga egenskaper voro enkelhet,,

likformighet, styrka och rörlighet, i hvilka afseenden det står betydligt fram-

för det sju år senare af Valliere i Frankrike införda systemet. Ryssar, po-

lackar och danskar togo äfven det nya svenska systemet till förebild.

-Efter Cronstedt öfvertog Augustin Ehrensvärd (1749) vården om det

svenska artilleriets utbildning, till hvilken han väsentligt medverkade. Bland

vigtigare förändringar må nämnas, att lavettsidorna gjordes parallela och att

kanonerna götos massiva och borrades.

De namn, som derefter framträda i vårt artilleris historia, äro Helvig
och Gardell. Dessa båda utmärkta män voro visserligen hvarandras mot-

ståndare i afseende å den riktning, hvari de a'nsågo att förbättringarna inom

artilleriet borde gå, men båda bidrogo dock kraftigt till, att sådana blefvo

genomförda. Den förre införde det åkande artilleriet och lättare jern-

kanoner än de dittills begagnade, den senare skapade det ridande artil-

leriet och konstruerade metall pjeser af ytterligare minskad vigt och enkel

yttre form.

Under denna ständiga sträfvan att i det ena eller andra afseendet för-

bättra artilleriets materiel hade dock slutligen den så ytterst vigtiga enheten

gått helt och hållet förlorad. Denna återstäldes, på samma gång ett alldeles

nytt fältartillerisystem antogs (1831). Detta system var till alla delar genom-

tänkt och uppgjordt af då varande underlöjtnanten friherre Fabian Wrede,
som derigenom inlade oförgänglig förtjenst om det svenska artilleriet.

Kanonerna, hvilka först af de' refflade pjeserna utträngdes, utgjordes af

två slag: kul- och granatkanoner, dessa senare en förbättring af fåltartif/eriets

gamla haubitsar.

Fordonen, bestående .af lavett och föreställare, ammunitionsvagn, reserv-

lavett, fältsmedja och sjukkärra, hvilka alla fortfarande utgöra fältartilleriets

materiel, utmärka sig i synnerhet för en så långt som möjligt genomförd en-

het. Så t. ex. ha de alla ett och samma slags hjul. Föreningen mellan

föreställare och lavett, som dittills alltid antingen lidit af det felet, att tisteln

var för ostadig och hästarna på grund deraf för mycket ansträngdes, eller ock

af det motsatta, oböjlighet och för liten vändbarhet, verkstäldes efter en

fullkomligt ny ide, hvarigenom vändbarheten ökades och tisteln likväl bibehöll

nödig stadga. Förbättringen bestod deruti, att lavetten erhöll två anligg-

ningspunkter å föreställaren: bröstnageln och vändskenan. Riktskrufvens kon-

struktion förbättrades äfven.

Ett projektilslag, som först efter det senaste kriget kommit fullt till heder,

är granatkarteschen, hvilken efter långvariga försök redan 1854 infördes vid

det svenska artilleriet. Då begagnades, som bekant, ännu slätborrade kanoner,

och granatkarteschen utgjordes af en ihålig rundkula med tunt gods, hvilken fyldes

med smärre blykulor samt derefter försågs med en liten sprängsats och tidrör. Till

dettas tempering (inställning för att brinna en viss tid) användes en sinnrikt
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konstruerad tång, hvarmed satsen blottades för att derefter antändas af lågan

vid skottlossningen. Den granatkartesch, som användes för de refFlade kano-

nerna, grundar sig på samma princip. Tidröret är dock förenkladt och in-

ställes helt enkelt genom vridande af en graderad skifva å det samma.

Sedan två år tillbaka pågå försök med ny materiel för fältartilleriets

mindre kanon, den 2,5 8 tums. Vid dess konstruktion har hufvudsakligen an-

vändts jern; sålunda är lavetten helt och hållet af detta ämne, dock med

undantag af hjulen, hvilka, lika för alla fordon, äro af trä och jern i

förening, samt af vissa smärre delar, hvartill brons eller stål ansetts ända-

målsenligare. Föreställaren är äfven till större delen af jern, ammunitions-

kistan likväl af trä. Föreningen mellan föreställare och lavett är utförd efter

samma princip som vid den nu varande materielen. Med tillämpning af samma
grunder är äfven en ny ammunitionsvagn konstruerad.

Försöken äro för kort tid sedan afslutade och ha utfallit till den nya

materielens fördel, hvarfor den äfven lär komma att antagas.

Bakladdningsidens tillämpning på kanoner synes i Sverige ha erhållit

sin första lyckliga lösning. Redan 1843 anstäldes de första försöken med sådana

kanoner af Martin von Wahrendorffs konstruktion. Denna konstruktion, som

sedermera blifvit införd så väl i Sverige som i Tyskland, Holland, Österrike

med flera främmande länder, är till en del beskrifven i det föregående. Meka-

nismen, i Tyskland kallad »kolbenverschluss», utgöres af en stötbotten a (fig. 74),

genom hvilken, sedan han blifvit införd, en cylindrisk spärr b med handtag inskju-

tes. Stötbottnen förlän ges bakåt, för lätthetens skull likväl blott med två skänklar

c, och slutar med en skruf d i kärnliniens förlängning. Sedan spärren är ut-

dragen, kan stötbottnen dragas bakåt, tills hans främre, cylindriska del inträ-

der i kapseln e, hvilken derefter kan vridas åt höger kring gångjernet/. Sedan

allt efter verkstäld laddning är åter infördt, vrides handtaget <7, hvarigenom

stötbottnen dragés bakåt och på samma gång trycker spärren mot det bakom
liggande godset. Pä stötbottnen sitter en tätring h af stål.

I Sverige synas äfven de första lyckade försöken med re ffla de kano-
ner blifvit utförda. Visserligen anstäldes redan 1844 sådana försök i Frank-

rike, men de misslyckades, och det var först de af Wahrendorff och den

sardinske kaptenen Cavalli vid Åker 1846 utförda försöken, som ådagalade

dessa pjesers öfverlägsenhet öfver de slätborrade. Härvid användes kammar-

laddningskanoner af så väl Wahrendorffs som Cavallis konstruktion, försedda

med två refflor, och projektiler med deremot svarande jernvingar. Ar 1857

anstäldes försök i Preussen med refFlade kanoner, antagligen med projektiler

af en senare konstruktion af Wahrendorff. Dessa projektiler hade tre om-

gjutna blyringar, som tvungos genom loppet och gåfvo projektilen den nödiga

rotationen. Som vi se, ha vi här grunden till det system, som Preussen ännu

i dag eger.

En bakladdningsmekanism, som 1857 försöktes i Frankrike Qch der-

jemte pröfvats i England, Norge, Danmark och Sverige (1863), är den af då

varande löjtnanten i svenska flottan C. C. Engström konstruerade. Dessa för-
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sök utföllo i allmänhet ganska fördelaktigt, men konstruktionen liar dock ej

blifvit i något land antagen. I likhet med den wahrendorffska, användes den

engströmska mekanismen först för slätborrade kanoner, men uppfinnaren fram-

stälde sedermera äfven ett förslag till refflade kanoner och med träknappar

försedda projektiler.

Ar 1860 började i Sverige försöken med refflade fältkanoner, och under

dessa försök utvecklades småningom det system, som vi för närvarande ega.

Fabian Wrede, som då var generalfälttygmästare, ledde dessa försök och är

således skaparen äfven af vårt nu varande refflade fältartilleri. Han utgick

från det franska reffelsystemet (La Hitte), och de använda projektilerna

försågos till en början med jernvingar, som passade i refflorna. De öfver-

gåfvos dock snart och ersattes af zinkknappar, hvaraf två gingo i hvar och

en af cle sex refflorna. Slutligen vidtogs ytterligare en för gjutjernets fort-

farande användning som kanonmaterial särdeles vigtig förändring, bestående

deruti, att projektilerna försågos med blott tre zinkknappar å sin främre del,

hvaremot den bakre stöd-

des af tre låga messings-

knappar, som vid skott-

lossningen gledo mot sjelfva

loppet, eller de så kallade

bommarna. Kanonen för-

sågs alltså med blott tre

egentliga refflor, men der-

jemte upptogos för mes-

singsknapparna tre grunda

rännor till underlättande

af projektilernas införande.

Som de djupa, för zink-

knapparna afsedda refflorna vid denna konstruktion ej behöfde dragas så långt

in mot kammaren, undveks härigenom ett försvagande af kanonen, hvilket vid

begagnande af gjutjern möjligen skulle varit farligt. Med detta reffelsystem

deremot ha våra kanoner visat sig uthärda hvarje hittills anstäldt prof och

uppfylla alla vilkor, som ansetts erforderliga, för att de i artilleriets nu på-

gående utveckling skulle kunna hålla jemna steg med andra nationers eldvapen

af samma slag.

På senaste tiden ha granaterna, på samma gång de fått sin vigt och

längd ökade, blifvit försedda med två zinkknappar för hvarje reffla, dock

med bibehållande af konstruktionen i öfrigt. Genom denna förändring har

åstadkommits en träffsäkerhet, som i intet afseende är underlägsen de preussiska

kanonernas. Fig. 75 visar en granat till den större fältkanonen.

Sverige kan således skatta sig lyckligt att ega ej blott billiga, utan äfven

välskjutande, uthålliga och lättskötta fältkanoner; ty huru än en bakladdnings-

mekanism konstrueras, kan dock ingen dermed försedd fältkanon bli så ut-

hållig, så litet ömtålig som en framladdningskanon.

Ffa:. 74. Den wahrendorffska baldaddnin^skanonen.
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Det svenska fältartilleriet eger för närvarande tre slag af kanoner,

hvaraf dock det ena, 2,2 5 tums-kanonen, blott till ett ringa antal. Fältartil-

leriets kanoner utgöras alltså hufvudsakligen af två kalibrar: 3,24 och 2,58

tums. De förra ingå deri till två femtedelar af hela antalet.

Ett förslag till införande i svenska armén af så kallade bataljons-

kanoner väcktes och omfattades lifligt af konung Karl XV. Den kanon, han

önskade se införd, utgjordes af en liten stålpjes med bakladdning och 1,5

tums kaliber, på konungens önskan konstruerad af förut nämde Engström

och kallad Kung Karls kärrebyssa. Ammunitionen bestod af granater

och granatkartescher, båda förenade med skjutladdningarna till enhetspatroner.

Bland de fördelar, man med denna kanon ville ernå, voro lätthet och skjut-

hastighet de förnämsta. Dessa stodo så till vida* i strid med hvarandra, att

den senare tydligen berodde på, att man lyckades så hämma rekylen, att ingenÉny riktning vid hvarje skott blefve nödvändig. Denna svå-

righet öfvervans dock aldrig fullständigt. Med kanonen upp-

nåddes högst samma skottantal i minuten som med ett bak-

laddningsgevär eller omkring 10 skott. Kärrebyssans för-

nämsta medtäflare blefvo kulsprutorna, som egde företrädet

att utslunga ett större antal projektiler i minuten och med

större träffsäkerhet; hennes företräde vid jemförelsen var

åter, att hon genom användande af sprängprojektiler med-

gaf möjligheten af inskjutning.

Emellertid kunde detta vapen i en tidpunkt, då allt

större fordringar ställas på artilleriets verkan och träffsä-

kerhet, svårligen vinna några större sympatier, hvarför det

ock nu mera fallit i glömska.

Fio-. 75. Den större
För fästningskanoner har man i Sverige beslutit sig

svenska fältkanonens för användande af bakladdningen, och bland de system, som
°

ana '

härvid kunde komma i fråga, valt franska flottans (Tre uil le

de Beaulieu) af den orsak, att detta system bättre än de öfriga lämpar
sig för användning af det billiga, men svagare gjutjernet som råämne till ka-

noner. Detta system är förut (sid. 55) i korthet beskrifvet. Tills vidare äro

af sådana kanoner blott tvenne kalibrar, 9,24 och 8,08 tums, antagna för

fästningsbestyckning.

En uppfinning inom vapenteknikens område, som sannolikt kommer att

bli af mycket stor betydelse, i synnerhet för mindre stater, hvilkas uppträ-

dande i krig hufvudsakligen inskränker sig till försvar af eget land, är på se-

naste tid utgången från en svensk civilingeniör, Helge Palmcrantz. Det är

en kulspruta, som i afseende å enkelhet, pålitlighet och skjuthastighet vida

öfverträffar alla andra af detta slag.

Vapnet, som är afbildadt här nedan i fig. 76, utgöres af tio i samma vågplan

liggande gevärspipor a, hvilka sammanhållas af en jernram b. Bakom pipornas

kamrar befinna sig de delar, som tillsammans bilda pjesens lådd- och affy-

ringsmekanism. Närmast bakom pipkamrarna ligger en metallplatta, benämd
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transportör, med 10 intagningar, i hvilka patroner, en i hvarje, kunna inläg-

gas. Denna transportör rör sig under skjutningen omvexlande åt höger och

venster ungefär så mycket som en patrons bredd. Då transportören befinner

sig i det ena läget (längst åt venster), kunna patroner från ett ofvanpå vap-

net fäst magasin c (hvilket å figuren <ej är uppstäldt på pjesen, utan bredvid å

marken) nedfalla i hans urtagningar; när han derefter kommer i det andra

läget, befinna sig patronerna midt för pipkamrarna och blifva i dem införda af

tio stötbottnar, som röra sig rätt framåt. Dessa sitta inskrufvade i en gjut-

jernsplatta d, hvilken af mekanismen erhåller en fram- och återgående rörelse.

Sedan patronerna införts, fästes jernplattan stadigt i sin ställning medelst två

reglar, hvilka från henne inskjuta i hål e i jernramen. Uti jernplattan äro tio

Tig. 76. Palmcrantz' och Winhorgs kulspruta.

rännor borrade, uti hvilka lika många små slaghammare och, bakom dem,

spiralfjädrar befinna sig. Under jernplattans rörelse framåt hindras dessa slag-

hammare att följa med och spänna derigenom spiralfjädrarna. Affyringen sker

derigenom, att slaghamrarna, den ena efter den andra, blifva fria och af spi-

ralfjädrarna slungas fram mot de genom stötbottnarna gående slagstiften.

Alla nu nämda rörelser, utom patronernas nedfallande i transportören,

hvilket sker i följd af deras egen tyngd, utföras derigenom, att en å pjesens .

högra sida sittande häfårm föres horisontalt framåt. När denna derefter bi-

bringas en tillbakagående rörelse, dragas först de omnämda reglarna ut ur hålen

i ramen, hvarefter jernplattan med stötbottnarna börjar sin rörelse bakåt;

härvid utdragas de tomma hylsorna af extraktorer och nedfalla genom hål i



78 ELDVAPNEN, DE BLANKA VAPNEN OCH STALVERKTYGEN.

transportören. Till slut flyttas denna från höger till venster, tio patroner falla

a nyo ned ur magasinet, och de nu beskrifna rörelserna begynna åter. Vap-
nets skötsel under eldgifning består således endast i häfarmens förande fram

och åter, om man undantager riktning ra. m., som bör verkställas före skjut-

ningens början. Skola flera skott lossas, än magasinet innehåller patroner, till-

kommer ock utbyte af magasin.

Magasinet består af tio sins emellan förenade rännor, hvardera rym-

mande 25 patroner. Enligt en senare förbättring, hvarigenom elden kan

utan uppehåll fortsättas äfven under ombyte af magasin, rymma dessa blott

100 patroner. Med denna senare konstruktion af magasinen uppnås utan svå-

righet en eldhastighet af 600 skott i minuten.

Pjesen ligger i en lavett, till formen snarlik kanonlavetten och för-

sedd med ett säte g (som dock å ritningen är nedfäldt), hvarå den man, som

betjenar kulsprutan, har en beqväm plats under eldgifning. En stålplåt, afsedd

att skydda, det å pjesen stående magasinet, är anbragt på de senast tillverkade

exemplaren; denna plåt bidrager äfven att skydda den betjenande.

Höjd- och sidoriktning gifves lätt medelst skrufvar h och i; derjemte

finnes en spridningsapparat &, som står i förbindelse med den nämda häf-

armen och är så beskaffad, att han meddelar pjesen en vridning åt sidan,

medan de tio skotten affyras, hvarigenom hvart och ett af dem får en från

de öfriga något afvikande riktning. Denna apparat kan med lätthet inställas

så väl för större och mindre som för ingen spridningsvinkel; i senare fallet

förblir pjesen under skottlossningen orörlig.

Handeldvapnen.

Samtidigt med krutet träda oss kanonerna och knappast senare än dessa

äfven handeldvapnen till mötes. Lika småningom och lika naturligt, som de

förra ersatte de stora kastvapnen (ballisterna, katapulterna och andra dylika,

efter romerska mönster bygda kastmaskiner), ersatte äfven de senare de små
(slunga, båge och armborst).

Nyare forskare ha med rätta fäst uppmärksamheten på, att de gamla

kastvapnens kraft och betydelse ej stod så långt under de första eldvapnens,

som man vanligen är benägen att antaga. Redan i det ll:e och ännu mer i

det 12:e århundradet' erhöll (det ofta med en handvef spända) armborstet en

betydlig skjutkraft och dess kastkropp en väl genomtänkt bygnad, som i syn-

nerhet var egnad att öfvervinna luftens motstånd eller genombryta fasta krop-

par. Vi se på dessa pilar, som hade sin största tyngd framtill, jernspetsar

af ollon formig eller parabolisk gestalt, tjocka ekskaft och spiralformigt an-

bragt fjäder af tunna bokskifvor. Tre olika handtverk, pilskäftarens, pilsme-

dens och pilstickarens, syselsatte sig med den konstmässiga tillverkningen af

dylika kastvapen. För att på korta afstånd genombryta jernplåtar gaf man
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stundom pilens främre ända formen af en stjern- eller kronformig stamp, hvars

skarpa kanter underlättade inskärningen och genombrytningen af glatta metall-

ytor, alldeles som man på den allra senaste tiden och för likartade ändamål

genom bortskärning af en del af spetsen ger större projektiler skarpa kan-

ter och en större slagyta. Visst är, att de för städernas försvar så vigtiga

armborstskyttarna i ll:e och 12:e århundradena voro fullkomligt i stånd att

redan på ett afstånd af 150—200 steg genomborra de stormandes sköldar och

pansar och lika hastigt som med en gevärskula sträcka mången fiende till

marken. På det andra lateranska kyrkomötet 1139 blef till och med bruket

af armborst, såsom ett mördande och mot folkrätten stridande vapen, vid

äfvehtyr af svåra straff förbjudet.

Liksom slungans, bågens och

armborstets ädla konst .nära sam-

manhänger med alla folks äldsta

öfverlemningar, sträcker sig hennes

utöfvande nästan ända in i våra

egna dagar. Vi behöfva endast

nämna Esau, Nimrod och David,

Herakles och Odysseus, Wilhelm Tell

och Robin Hood för att erinra om
den nationela betydelse och den

poetiska nimbus, som på olika

tider varit fästa vid dessa kast-

vapen. Intet under derför, att de

ännu ofullkomliga äldsta eldvapnen

äfven i Europa endast småningom

undanträngde sina gamla förebilder.

Till forntidens berömdaste bågskyt-

tar hörde skyterna, parterna och

perserna, och ännu i dag begagnar

en del af Asiens, Afrikas och Ame-
rikas noraadiska folkstammar dessa

anfallsvapen, hvilkas ålder räknas

i årtusenden.

Slungan användes ännu 1572 vid belägringen af Sancerre, bågar 1602

—

1604 vid belägringen af Ostende; engelska båg- och armborstskyttar uppträdde
ännu 1627 vid belägringen af Rey, och slutligen veta ännu gamla personer i

Tyskland och Frankrike berätta om de beridna bågskyttar, basjkirer m. fl.,

som 1814 åtföljde den ryska hären på dess marsch mot Paris. Genom de
under medeltiden så vigtiga skyttegillena i städerna har i Tyskland, England,.

Nederländerna och i synnerhet i Belgien bruket af detta urgamla skjutvapen

ännu här och der ända långt in i vårt århundrade bibehållit sig.

De första handeldvapnen, som sköto blykulor af ungefär ett hälft skål-

punds vigt, fordrade ännu med sina klumpiga stöd två man för att kunna

Fisj. 77. Bössmakarverkstad i lÖ:e århundradet.

Efter J. Amman.
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handteras. Om tiden, då de egentliga, d. v. s. af en man burna och handte-

rade handeldvapnen först framträdde, råda mycket stridiga åsigter. Men då

redan armborstet stundom hade en jernpipa och till och med sköt blykulor, var

åstadkommandet af ett alldeles lika, med beqvämt handtag försedt eldvapen

endast beroende af tillverkningen af en för den nya drifkraften tillräckligt håll-

fast och derjemte ej allt för tung jernpipa. Som det

vill synas, var denna uppgift i slutet af 15:e århundra-

det löst af de nederländska och tyska vapensmederna,

ty vi påträffa omkring år 1480 de s. k. arkebus erna,

som med en bakåt förlängd, armborstet liknande stock

tilläto en, om också ännu något obeqväm anläggning

med venstra armen, medan den högra handen med en

brinnande lunta verkstälde tandningen och skottets af-

lossande. De lättaste af dessa vapen, hvilka redan då,

om än med mycket svaga laddningar, skola skjutit ku-

lor af nu bruklig kaliber, stodo för sin ringa skottvidd

och träffsäkerhet mycket lågt i värde. De grofva, som

sköto blykulor af 14—24 orts vigt temligen långt och

säkert och derför voro två eller tre gånger så tunga

som våra nu varande lätta gevär, kunde visserligen i

nödfall släpas med och handteras af en man, men for-

drade för sigtning och stötens mildrande egendomliga

inrättningar, i synnerhet den nedanför mynningen an-

bragta haken, medelst hvilken man fast stödde vap-

net mot en murkant eller annat bröstvärn (derutaf

namnet hake bys sa), och sedermera de i marken ned-

stötta gafflarna, som man ännu under tretioåriga

kriget begagnade till stöd för tyngre gevär.' Först från

1521 känner man med visshet ett handeldvapen af något

fullkomligare bygnad; några af Karl Yrs spanska ti-

raljörkompanier voro nämligen utrustade med beqvämt

skaftade gevär af betydlig skottvidd och måttlig tyngd,

hvilka skola skjutit kulor af 10 orts vigt och följakt-

ligen kunna anses som de första modellerna till infan-

terigevär, om de också ännu allt jemt voro ungefär en

half gång till så tunga som de nu brukliga vapnen af

samma slag.

Sträfvandet efter antändningssättets förenkling

förde likaledes redan i 15:e århundradet till uppfinnin-

gen af lunt- eller serpentinlåset, hvilket såsom de första elementen till de

senare mekanismerna visar en bredvid fänghålet utskjutande panna och en klum-

pigt formad hane, nämligen en medelst aftryckaren mot pannan vridbar häf-

vel (utan fjäder), i hvars klufna öfre ända en fnöskbit eller den brinnande

-ändan af en lunta inklämdes. I slutet af 16:e århundradet uppfann en ur-

Fig. 78. Hakebyssa
med hjullås.
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makare i Niirnberg hj ull ås et, som, troget sitt ursprung, hade någonting af

ett urverks invecklade och bräckliga beskaffenhet. 1 pannan ingrep ett litet

stålhjul med refflad omkrets, hvilket uppdrogs med kedja, fjäder och nyckel

för att derefter vid en dragning på aftryckaren sättas i en hastigt kringsnur-

rande rörelse. Före aflossandet nedtryckte man hanen, som i sin klyka hade

ett stycke svafvelkis (pyrit) eller också en flint a, på hjulet, hvilket genom den

vid dess kringsvängning uppkomna friktionen verkstälde tandningen. Den unge-

fär samtidiga uppfinningen af s napphan lås et (platine å miquelet), hvars

hane af en slagfjäder drefs mot pannlockets krusade stålyta, kommer redan

den bekanta inrättningen af det senare flintlåset något närmare.

Luntlåsen blefvo emellertid redan under tretioåriga kriget de allmännaste

och bibehöllo sig, såsom vida enklare, längre i bruk än hjullåsen, till och med
ända in i senare hälften af 17:e århundradet, ehuru man redan 1650 i Italien

uppfann de egentliga flintlåsen (fusil af focile, flinta), hvilka redan i sina

hufvuddelar innehålla den ännu brukliga inre låsmekanismen. Franska och

tyska krigsingeniörer från denna tid, t. ex. Vauban och Böckler, förorda så-

dana lås såsom användbara för tandning både med lunta och flinta.

Redan i förra hälften af I7:e århundradet hade åtminstone inom en del

af infanteriet gevärets tyngd blifvit ännu mera minskad. Det fick nu en vigt

af 14 skålpund med motsvarande förändring af kalibern och kulvigten till om-

. kring 6 linier och 7 ort. Jemte dessa musköter (af det italienska mo-
schetta), som redan då efter en uppfinning af Gustaf A*dolf laddades med
patroner, var dock i tretioåriga kriget och ännu senare piken ett oumbärligt

element i infanteristriden och minst en tredjedel af fotfolket dermed beväp-

nad. En förening af båda vapnen, som äfven nutidens högt utvecklade krigs-

konst allt jemt fordrar, låg redan då temligen nära. Den nys,s nämde tyske

ingeniören Böckler yttrar i sin i Frankfart am Main 1683 utgifna »Kriegs-

schule»: »Ville man till halfva piken foga en gevärspipa med ett enkelt flint-

och luntlås och en laddstock, skulle måhända en sådan invention vid sina

tillfällen göra rätt mycket gagn.» För öfrigt hade bajonetten redan 1640

uppfunnits i Bayonne och blifvit bekant i Frankrike, i början som en med ett

träfäste i mynningen anbragt stålklinga. Omkring fyrtio år derefter hade

Ludvig XIV:s infanteri bajonetter med den ännu brukliga hyls- och ringin-

rättningen.

De ytterligare förbättringar, hvarigenom eldgeväret, under ständigt fort-

gående minskning af dess tyngd, blir fullt krigsdugligt och slutligen det enda

infanterivapnet, tillhöra 18:e århundradet och företrädesvis preussiska armén,

så t. ex. de under Friedrich Wilhelm I 1730 genom Leopold af Dessau införda

jernladdstakarna, hvilka prinsen af Braunschweig 1774 gaf en cylindrisk form

för att göra deras ömvändning obehöflig. Under Friedrich II, som lade synner-

lig vigt på linieeldens snabba och massartade utförande och derigenom åstad-

kom stora resultat, tillkommo de koniska fänghålen, som läto krutet vid ladd-

ningens nedstötande tränga ut på fängpannan och sålunda gjorde påhällandet

af särskildt fängkrut obehöfligt. För öfrigt var stocken på dessa krigsgevär

Uppfinningarnas bok. VI. 6
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med sin korta, raka och skarpkantiga kolf, som ej medgaf en beqväm anlägg-

ning och en noggrann sigtning, ännu mycket ofullkomlig, och det var endast

genom en mästerlig inöfning af manskapet, som en något så när horisontal

kulbana och en karteschartad verkan af liniesalvorna blefvo möjliga.

Det 19:e århundradets början medförde upptäckten af knallpreparaten

och uppfinningen af t än dh att ar na, hvilka dock först för tretio till fyrtio år

sedan efter de gamla flintlåsens förändring blefvo till krigsbruk allmänt antagna.

Den vigtigaste uppfinningen och den, som våra nyaste eldvapens pro-

jektiler ha att tacka för regelbundenheten af sina banor, är uppfinningen af

refflor na eller spiralformigt vridna

inskärningar i loppets väggar, som

gifva kulan hennes roterande rörelse

omkring hennes längdaxel och derige-

nom äfven stadga i den riktning,

hon en "gång erhållit. De refflade

gevären eller studsar na äro en

tysk uppfinning, antingen man till-

delar Kaspar Zollner i Wien

(1480), August Kotter i Niirn-

berg (1520) eller Wolf Danner
dersammastädes största andelen i

äran af denna sinnrika inrättning.

Svårligen hade dock någon af dem
något tydligt begrepp om rotationens-

stora betydelse för stadgan i kul-

axelns riktning. De försågo loppen med inskurna rännor för att underlätta,

inkilningen af de med'fettlappar omgifna kulorna och valde de spiralformiga

fefflorna måhända endast derför, att de genom projektilens rote-

rande rörelse hoppades kunna öfvervinna luftens motstånd.

Refflade gevär användes bevisligen vid en täflingsskjutning i

Leipzig 1498 och blefvo derefter älsklingsvapnet inom skyttegil-

lena. I kriget uppträdde de först i början af 17:e århundradet;

de polska trupperna räknade då bland sig ett större antal skarp-

skyttar. Särskilda kompanier af jägare, beväpnade med studsare r

upprättade landtgrefven Wilhelm af Hessen 1631 och kurfursten

Maximilian af Baiern 1641. Den krigiska användningen af detta,

specialvapen gjorde dock under det följande århundradet endast

obetydliga framsteg. Friedrich II hade några frikompanier öfvade-

jägare, och äfven inom andra tyska härafdelningar finna vi dem
Eysk miniekala ^mm Y^ ^ franska revolutionskrigets utbrott. Den napoleonska
(naturlig storlek). .

° r

krigföringen, hvilken i följd af hela sin riktning fordrade ett vapen,

som på en 'gång var så enkelt som möjligt och egnade sig för verkan i massa,,

utmönstrade så väl inom de franska som inom rheinförbundets härar de reff-

lade gevären nästan helt och hållet. Såsom det naturligaste och verksammaste

Fi<<. 79. Musketörer från senare hälften af

17:e århundradet.

Eig. 80.
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I

vapnet for irreguliera nationaltrupper stäldes dock den

gamla studsaren ofta med framgång mot den store

eröfrarens härar, t. ex. af de spanska guerillorna och ty-

rolarna 1809. Ännu mera kom det bepröfvade pre-

cisionsvapnet åter till heder genom de frivilliga ja-

garna under det tyska befrielsekriget. Ett nödvändigt

vilkor för, att de refFlade gevären skulle kunna allmänt

införas, var dock en lätt och hastig laddning, och denna

kunde endast åstadkommas derigenom, att kulan erhölle

ett tillräckligt spelrum, hvarvid man dock på samma
gång måste tillse, att det ej blefve större, än att hon

läte indrifva sig i refflorna.

Fransmännen Del vig ne och Thouvenin funno

det första medlet härför i en ringformig afsats eller

också en tapp, på hvilken kulan med laddstaken fast

neddrefs, så att hon genom den stukning, hon härvid

erhöll, tvangs att inträda i refflorna. Detta förfarings-

sätt hade dock flera olägenheter; de bestodo dels i

stukningens oregelbundenhet, dels i förstöringen af ku-

lans form och nödvändigheten af en invecklad inrätt-

ning af loppet (kammar- och tappgevär), hvarigenom

dess rengöring försvårades.

Den franske kaptenen Minié var det förbehållet

att uppställa och bereda insteg åt en ny princip,

nämligen kulans indrifvande i refflorna genom verkan

af den exploderande krutladdningen, hvarigenom alla

dessa särskilda inrättningar inuti pipan blefvo obe-

höfliga. Minié åstadkom detta genom en konisk ur-

hålkning af kulan och] genom inpassande af en s. k.

spegel (culot), som tillslutér öppningen och ger kulan

nödig fasthet under forsling, men vid skottets aflossande

intränger i hennes inre och, innan hon ännu hunnit

långt i loppet, åstadkommer en kraftig utvidgning (ex-

(expansion) af henne. Fig. 80 visar en af de bästa

modellerna för detta system, nämligen den en tid

inom den ryska armén antagna minié kul an med
di;ifspegel af jern. Det i fig. 81, 82 afbildade ryska

refFlade geväret visar oss tillika krigsgevärets yttre

form, sådant det ända till bakladdningens allmänna

införande med få förändringar förekom inom alla euro-

peiska arméer med undantag af den preussiska.

Vi ha först tagit i betraktande de af krutgaserna utvidgade s. k. ex-

pansionskulorna, som ända till 1866 användes inom de franska (Nessler),

engelska (Enfield-Pritchett) och sydtyska (Plönnies och Podewils) ar-

Fig. 81, 82. Ryskt reffladt

iufanterigevär.
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meerna, emedan de möjliggjort ett större spelrum och derigenom banat väg

för de refflade gevärens allmänna införande. Af öfriga metoder, som användts

för kulans indrifvande i refflorna, nämna vi här särskildt kompressions-

eller stukningsprincipen, hvarpå de österrikiska gevärs- och studsarkulor-

nas inrättning var grundad. Fig. 83 visar oss den af Lorentz efter en ide

af engelsmannen W^lkinson konstruerade kompressionskulan, hvars ring-

fo.rmiga djupa inskärningar underlätta hennes sammantryckning och stukning

af krutgaserna. Med obetydligt spelrum ha sådana kulor gifvit ganska vackra

resultat, ehuru de på intet vis kunde uthärda jemförelse med de i Baiern,

Wiirtemberg, Hessen och Baden antagna expansionskulorna af samma kaliber.

Till kompressionssystemet ansluta sig de i fig. 84 afbildade schwei-

ziska kulorna, hvilka så till vida beteckna det vigtigaste framsteget, som

i deras bygnad den lilla kaliberns princip är till den yttersta tillåtliga gräns

tillämpad. Refflor och långkula, dessa äro efter vetenskapens nu varande

ståndpunkt de båda hufvudvilkoren för de refflade vapnens verkan, refflor för

att åstadkomma rotation och stadga i riktningen, långkula för att mot luftens

motstånd sätta en i förhållande till blyets massa så liten tvärgenomskärning

som möjligt.

Med antagandet

af den lilla kali-

bern af 10 till 11

millimeter i stället för

de äldre kalibrarna af

13 och 17 till 18 mil-

limeter samt af kom-

pressionskulan hade

krigsgevärets träffsä-

kerhet uppnått en

grad, hvarutöfver med nu varande drifmedel och kulmaterial någon stegring

åtminstone för den närmaste tiden knappast är att vänta. Antagandet af

denna kaliber var endast möjligt genom gjutstålets införande som råämne för

pipan. Stålet har nämligen en långt större fasthet mot böjning än det härtill

förut använda smidesjernet, och en sådan fasthet är en nödvändig egenskap

hos ett handeldvapen sådant som krigsgeväret, hvars lopp, i anseende till dess

bruk som stötvapen och till eldgifning från flera led, är bundet vid en bestämd

längd af omkring 3,5 fot.

Fig. 83. Österrikisk

kompressionskula

efter Lorentz.

Fig. 84. Schweiziska kulor för studsare

och skarpskyttsgevär.

Bakladdningsgeväret. Om också handeldvapnen på~ den punkt, dit

vi nu i vår beskrifning kommit, genom införandet af refflorna, den lilla ka-

libern och långkulorna i träffsäkerhet och skottvidd åstadkommit hittills

otroliga saker, var dock metoden att ladda framifrån med laddstock alldeles

för omständlig och långsam. Klart är, att samma antal träffande kulor måste,

afskjutna på en kortare tid, ha långt större verkan, än om de särskilda

träffarna först efter hand och inom en jemförelsevis lång tid följa på hvar-
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andra. Men nu är snabbeld endast möjlig genom bakladdning, och deraf följer,

att b ak laddning, tillämpad på handeldvapnen, måste väsentligt bidraga till

höjande af gevärets taktiska värde, då hon gör det möjligt för skytten att i

hvilken ställning som helst hastigt och beqvämt verkställa laddningen, medan

hon i fråga om kanonerna är en teknisk nödvändighet, så framt man vill, att

kulan skall få en säker styrning i refflorna och dermed stor träffsäkerhet.

Ehuru man redan länge insett denna bakladdningens stora fördel, lyckades

det dock först vårt århundrades utbildade teknik att äfven här utfinna meka-

nismer, som med beqväm laddning förena trygghet mot gasernas utträngande

och nödig hållfasthet. Den genialiska iden att förena tändsatsen omedelbart

med patronen och sålunda

befria skytten från besväret

att medföra och påsätta ett

särskildt antändningsmedel

kunde endast ytterligare öka

eldens snabbhet. Åstadkom-

mandet af en sådan patron,

som i sig förenar kula, ladd-

ning och tändsats och derför

kallas enhetspatron, lycka-

des först tändnålsgevärets upp-

finnare, kommersrådet von

Dreyse i Sömmerda i pro-

vinsen Sachsen. Det är verlds-

bekant, huru tändnålsgeväret,

oaktadt mången grånad auk-

toritet betänksamt skakade på
hufvudet deråt, djerft och med

riktigt förutseende på 40-talet

infördes i den preussiska ar-

mén, och huru det, af alla öf-

riga stater betraktadt med
misstroende, 1864 och ännu

mera 1866 till den grad ådagalade snabbeldens öfverlägsenhet ofver mynnings-

laddarnas, att bakladdningsgeväret med enhetspatron principielt antogs till

införande i alla arméer utan undantag och att nya modeller som svampar
uppsköto ur marken.

Innan vi öfvergå till beskrifningen af tändnålsgeväret, hvilket såsom den

första bakladdare, som visade sig på de europeiska slagfälten, förtjenar att

först tagas i betraktande, vilja vi förut gifva våra läsare en kort öfversigt af

de nu i allmänhet rådande systemen. Att vi härvid endast redogöra för

sådana modeller, som blifvit verkligt införda, öfverensstämmer med den grund-

sats, vi i hela arbetet sökt genomföra, då det endast på denna väg är möjligt

att finna sig till rätta i den massa af förslag, som oupphörligt uppdyka.

Von Drevs e.
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Det första slaget af bakladdare är det, der slutmekanismen tillika

utgör tätning för gaserna. Hit höra de äldre modellerna, i synnerhet Dreyses

tändnålsgevär, en och annan modell, som hade till syfte att förvandla de gamla

mynningsladdarna, till bakladdare, så kallade öfvergångsmodeller, hvilka till

större delen åter försvunnit, och slutligen Chassepots tändnålsgevär. De lad-

das med enhetspatron i pappershylsa. Det andra hufvudslaget af bakladdare

är det, der gasernas hermetiska afstängande sker medelst patronen. Hit

höra alla de nyare modellerna. De hafva det stora företrädet, att gastätnin-

gen vid hvarje skott är ny och att slutmekanismen i följd deraf kan väsent-

ligt förenklas. Patronen består antingen, efter amerikanska mönster, af en

tunn kopparbleckshylsa eller hoprullas, efter engelsk metod, af papper och

messingsbleck samt förses med en af fast pressadt papper förfärdigad botten och

slutligen utanpå denna med en täckskifva af messing. Tändmassan ligger i de

--T-—-^r^ -

*

Tig, 86. Grunddragen af tändnålsmekanismen (skematisk framställning, utan proportion),

amerikanska patronerna i bottnens kant, kantantändning, i de engelska i

midten, centralantändning. Tändmedlet är alltid antingen en saltsyresats

eller ett knallsyradt preparat, hvilket tändes af stöten från ett trubbigt stift

(slagstift), som medelst ett vanligt perkussionslås indrifves i patronen. Detta stift

gör dock endast ett intryck, ej någon öppning i patronen och stör följ-

aktligen ej hans förrättning som tätningsmedel mot gaserna. Borttagandet af

den oförbränneliga hylsan sker -efter hvarje skott genom den så kallade ut-

dra g ar en (extraktorn), en liten hake, som på samma gång mekanismen öpp-

nas för den nya patronens införande utkastar hylsan efter den gamla. Meka-

nismerna kunna indelas i två hufvudgrupper: kolfmekanismer efter Dreyse

och de nyare gevärens gångjernsmekanismer (äfven kallade klaffmekanis-

mer, mecanismes å tabatiére).

Mekanismen för affyringen är på öfvergångsmodellerna samt på en och

annan af de nya konstruktionerna hufvudsakligen den samma som tändnåls-

gevärets med en i vapnets mellersta vertikalplan anbragt hane, hvars nedre
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del ersätter nöten, medan den öTre ändan af aftryckaren gör tjenst som stång-

tand. På många modeller, i synnerhet de med kolfmekanism, såsom Dreyses

och Chassepots m. fl., äro slutinrättning och lås förenade; den gamla tvåarmade

slagfjäderns förrättningar öfvertagas då af en omkring ett stift (nål- eller tänd-

stift) vriden spiralfjäder.

Fig. 87. Preussiskt tändnålsgevär slutet och spändt.

Krigsgevärets öfriga delar, såsom stock, bajonett m. m., ha i temligen

oförändradt skick öfvergått från mynningsladdarna. På de modeller, som

gömma sina slut- och låsmekanismer i metallådor af stockens hela bredd, be-

Fig. Preussiskt tändnålsgevär öppnadt till laddning.

står den senare af två skilda delar, kolf och framstock, som sammanhållas

genom reglar eller af lådans egna väggar. Samtliga jerndelar, afven pipan,

äro brunerade. Laddstocken, på de nya svenska gevären kallad läskstång, tje-

-13,3 *

Fig. 89. Den äldre preussiska tändnålspatrouen.

nar hufvudsakligen till gevärets rengöring. Med undantag af chassepotgeväret,

som är vensterreffladt, vrida sig reffiorna från venster till höger och göra på de

engelska, franska och belgiska gevären med omkring 11 millimeters kaliber ett

hvarf på 50 kalibers längd, på de baierska werdergevären på 83, på de öfriga

och på gevären af 10,5 millimeters kaliber på en längd af 63 till 70 kaliber.
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Fia 00, 91. Tändspegel efter

skottets uflossande.

I de beskrifning af de särskilda hufvudtyperna, vi nu gå att lemna, skola

vi af redan nämda skäl göra början med det preussiska tändnålsgeväret.

För att denna beskrifning skall bli så mycket lättare att fatta, gifva vi i fig.

86 en skematisk framställning af slut- och låsmekanismen hos tändnålsgeväret,

medan lig. 87 och 88 visa oss samma gevär dels i öppnadt och laddfärdigt,

dels i slutet och eldfärdigt skick.

Låsmekanismen (fig. 86), som bildar

en bakre förlängning af pipan, består huf-

vudsakligen af tre i hvarandra inskjutna

ihåliga cylindrar, af hvilka den yttre, den

så kallade hylsan, är på sin öfre sida till en

del uppskuren och med sitt hufvud skrufvad

på loppets bakre ända, medan de båda inre

cylindrarna, kammaren och den lilla cy-

lindern (schlösschen), låta skjuta sig fram

och tillbaka i hylsan i den förlängda kärnliniens riktning. Kammaren till-

sluter med sin främre vägg loppet och omfattar den lilla cylindern, som

innehåller nålstiftet och spiralfjädern. Laddning, spänning och affy-

ring ske med några få enkla rörelser, hvarvid kammaren medelst sitt upp-

stående handtag fram- och tillbakaskjutes samt vrides åt endera sidan och

den lilla cylindern vid hans bakre ända utdrages eller intryckes samt medelst

en spärrfjäder fästes i sitt

läge. Tandningen sker, som

bekant, genom den i slagstif-

tet fästa nålen, hvilken, fram-

slungad af spiralfjädern, ge-

nomgår krutet, intränger i

tändsatseri och sålunda brin-

gar honom att explodera.

Den äggformiga, 7,3

ort tunga kulan (fig. 89),

kallad långbly (langblei), sit-

ter i en pressad pappspegel,

som omsluter henne på alla

sidor och, trängande sig in

emellan kulan och loppets

väggar, sätter henne i ro-

refflorna, som möjliggör en

Fig. 92, 93. Det apterade tändnålsgeväret.

terande rörelse. Detta sätt att föra kulan i

ovanligt stor skilnad mellan loppets och kulans kaliber, har haft den för-

delen, att man nyligen kunnat minska kulans diameter och öka hennes längd

utan att derigenom göra de hittills använda gevären obrukbara.

Den preussiska tändspegeln bildas derigenom, att man' till en bandrulle

hoplindar en ungefär 3 fot lång pappremsa med smalare ända. Den på detta

sätt erhållna rullen sättes derefter i en vanlig tryckpress och stukas der i en
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fördjupad stans så, att tändspegeln får den i fig. 89 synliga formen. Vid en

ny pressning inlägges den af klorsyradt kali och svafvelantimon med
eller utan bindmedel bestående tändsatsen i en i spegelns botten befintlig

liten urhålkning. Hela patronen består sålunda af en cylinderformig hylsa af

vanligt papper, i hvilken man först ifyller laddningen af 1 till 1,2 ort krut

och derefter inskjuter tändspegeln med kulan, öfver hvars spets hylsan hop-

drages och tillknytes samt slutligen talgas. Då sättet för tändsatsens förfär-

digande i flera afseenden erbjuder intresse, tillägga vi, att de ofvan nämda be-

ståndsdelarna, fuktade med litet vatten och sprit, insmetas i de runda öpp-

ningarna af en sållartadt genomborrad metallplatta, der satsen får formen af

små cylindrar. Fig. 90 och 91 visa en afskjuten och derefter åter upptagen

spegel. Man ser der, huru den främre kanten af luftens motstånd omvikes,,

så snart kulan lemnat mynningen. För att göra det lättare för de båda krop-

parna att i rätt tid skiljas åt, så att spegeln strax framför loppets myn-
ning stannar efter och nedfaller, förser man honom före den andra pressnin-

gen med fyra snitt, hvilkas verkan synes af fig. 91.

Preussen eger tre gevär af tändnålssystemet, hvilka, allt efter som de äro

bestämda för liniebataljoner, fusilierer eller jägare, i flera afseenden, i synner-

het till sin längd, sina bajonetters beskaffenhet m. m., afvika från hvarandra^

För att afhjelpa vissa förefunna brister hade man i Preussen redan

långt före fälttåget 1870 beslutit sig för en ap tering af de gevär, man redan

egde, emedan man i följd af de ofantliga kostnader, som voro förenade med
anskaffandet af nya gevär, och de hotande politiska förhållandena måste till

en lämpligare tid uppskjuta en mera genomgripande förändring. Enligt det af

verkmästaren Beck vid gevärsfabriken i Spandau framstälda och antagna för-

slaget består apteringen hufvudsakligen i kammarens utfyllande med en ihålig

insatscylinder, i hvilken ett rörligt nålrör befinner sig. På rörets skaft är

anbragt en kautsjuring, som i vår figur är utmärkt med en mörkare skugg-

ning. Det genom kammarmynningen framskjutande nålröret bringar patro-

nen i hans rätta läge, hvilket skytten förr måste ombesörja. De vid affy-

ringen utvecklade krutgaserna trycka nålröret tillbaka, kautsjuringen vidgar

sig och hindrar gasernas bortgående. Kammartappens sneda ytor äro så

mycket aftagna, att kammaren utan ansträngning låter vrida sig. Patronen

har gjorts lättare, kulan väger nu mera endast 5 ort, och patronens botten

är, för att skona nålen, försedd med en talgad tyglapp, som tillika bildar

en hermetisk tätning mot gaserna, äfven om kautsjuringen skulle fattas eller

ej göra sin skyldighet.

Den 1872 faststälda nya modellen för tyska arméns infanteri skall ega en

låsmekanism af bössmeden Mauser i Oberndorf i Wiirtemberg, metallpatron med

centralantändning och en kaliber af 11 millimeter (3,7 linier). De närmare en-

skildheterna hållas ännu hemliga. Endast så mycket är bekant, att gevärets

handterande blott fordrar två grepp, nämligen: 1) handtagets vridande åt

venster och tillbaka, hvarigenom spänning, loppets öppnande och patronhylsans
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utkastande verkställas, samt 2) handtagets framförande och vridning åt höger,

hvarigenom geväret slutes och göres eldfärdigt.

I Frankrike är sedan 1866 chassepotgeväret det för infanteriet fast-

stälda vapnet. -Modellen der till framlades 1858 af Chassepot, då arbetare

i artilleriets centraldepot, och utbildades genom omfattande, i synnerhet af den

bekante öfverstlöjtnanten Nessler ledda försök till ett vapen, som motsvarar

de grundsatser för handeldvapnens konstruktion, vetenskapen på den senaste

tiden uppstält.

Chassepotgevärets mekanism, som vi i fig. 94—100 I och II afbilda till hans

yttre och i genomskärning, fordrar fyra handgrepp för hvarje skott: 1) Tillba-

kadragande medelst grenen d af cylindern 6, vid hvars skaft c spiralfjädern är fäst.

Denna rörelse, som underlättas af rullen e, aflägsnar skrufven / ur cylindern b:s

ränna och tillåter nu mera 2) cylinderns uppvridning och tillbakaskjutande medelst

det på I synliga, äfven på tändnålsgeväret förekommande handtaget med knapp.

Nu inlägges patronen, som har sin tändhatt midt på den hårda kartongbott-

nen till den med sidenmuslin öfverklädda kruthylsan och hvars glatta, massiva

blykula af 5,8 orts vigt medelst en konisk, talgad kartonghuf är förenad med

kruthylsan. 3) Cylindern b:s framdragande och tillvridning. Härvid häm-

mas stiftet g och dermed äfven nålskaftet c af tappen på vinkelhäfstången Ii,

som af fjädern k tryckes uppåt och vid rörelsen 1 passerats af c. Spiral-

fjädern hoptryckes och spännes vid framskjutandet af cylindern b. 4) Af-

tryckaren i tryckes bakåt; härigenom dragés den främre armen af vinkelhäf-

stången Ii nedåt, tappen, som qvarhåller nålstiftet, följer naturligtvis dervid med,

och det sålunda frigjorda stiftet slungas af spiralfjädern framåt. Gastätningen

vid affyringen åstadkommes af den i cylinderns främre ända anbragta kaut-

sjuproppen, hvilken, vid affyringen af gaserna hoppressad, vidgar sin periferi

och tillsluter spelrummet mellan loppet och cylindern b. Så snart denna kaut-

sjuts hoptryckning i följd af det i loppets väggar fastnade krutslammet ej

längre kan ega rum, upphör äfven gastätningen, och häri ligger den svaga

sidan hos detta vapen, som eljest i eldhastighet och träffsäkerhet är tändnåls-

geväret öfverlägset. Denna öfverlägsenhet uppvägdes dock under det senaste

kriget af de preussiska truppernas genom ett långvarigare bruk förvärfvade

större förtrogenhet med sitt vapen.

Vi öfvergå nu till gevären med gångjernsmekanismer. Fig. 94—100

III är det efter professor Amsler i Schaffhausen förändrade schweiziska infan-

terigeväret. Slutstycket kan medelst grenen c, som dessutom vid a har ett sär-

skiidt gångjern, lätt upplyftas och läggas på pipans bottenstycke. Utdragaren

b utkastar härvid den gamla patronhylsan. Geväret laddas, och slutstycket ned-

fälles åter. Tändstiftet står nu i form af en cylinder midt emot den förut spända

hanen, och geväret är eldfärdigt. N:r IV visar oss gevarsfabrikanten Wänzls
system, enligt hvilket de österrikiska mynningsladdarna förändrades till bak-

laddare. Slutstycket b vrider sig, liksom Amslers, omkring det på pipan

anbragta gångjernet c och innehåller, äfvenledes som detta, det här i genom-
skärning synliga tändstiftet sf. Spärrningen af det åter nedfälda slutstycket»



Fig. 94—100. De europeiska staternas bakladdningsgevär.

. , L . \ och
.

IT
*

Ci>assepotgevärets mekanism, sedd utifrån och i genomskärning. III Schwei-
ziskt infanterigevär efter Amslers system. IV. Slutmekanismen efter Wänzl. V och VI Remins
tongevarets lasmekanism. VII. Slutinrättningen på snider-enfieldgeväret

*



92 ELDVAPNEN, DE BLANKA VAPNEN OCH STALVERKTYGEN.

verkställes här medelst en vid nöten fäst regel d, som skjutes fram och till-

baka af låset och bakifrån ingår i slutstycket. Patronen är, liksom på det

amslerska geväret, den amerikanska. Österrikes nya gevär ha en kaliber af 10,9

millimeter (3,6 5 linier), äro konstruerade af gevärsfabrikanten Josef Werndl
från Steyr i Oberösterreich och sedan 1867 till införande antagna. Fig. 101

och 102 visa den egendomliga slutmekanismen, bestående af cylindern JB, som

med handtaget b' vrides åt sidan och tillika utgör laddrännari. Patronen har

en tombackshylsa och är inrättad för centralantändning. Laddningen sker i tre

tempon: 1) hanens spänning; 2) slutstyckets öppnande och den gamla patron-

hylsans utkastande medelst cylinderns vridning åt höger samt den nya patro-

nens inläggande; 3) slutning medelst cylinderns vridning tillbaka.

Fig. 101, 102. Werndls cylindermekaiiism på det österrikiska

infanterigeväret.

De nordiska staternas, Sveriges, Norges och Danmarks, nya infan-

terigevär äro konstruerade efter Remingtons system (Remington & Sons i

Ilion, staten New-York). N:r V och Yl (fig. 94—100) visa inrättningen af

deras låsmekanism. Slutstycket och öfriga låsdelar befinna sig, liksom på alla

nya amerikanska gevär, i en solid jernlåda, som tillika fäster låset vid pi-

pan och bakstocken. Hon består på det svenska geväret af två breda platta

sidostycken, som, framtill förenade, bilda lådmuttern, hvari pipan är inskruf-

vad. Slutstycket i?, af jern, som kan medelst en gren fällas tillbaka för

patronens inläggande, utgör gevärets stötbotten och står i förbindelse, med en

utdragare för den gamla patronhylsans utkastande. Genom detta går tänd-
stiftet, en stålcylinder, som framtill slutar med en mindre tapp. De för
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laddningen och affyringen erforderliga handgreppen äro: 1) spänningen af

den massiva, nedtill som en nöt med två hak försedda hanen C; 2) slutstyc-

kets tillbakafällande; 3) kopparpatronens införande; 4) nedfällandet af slutstyc-

ket, som af släpstången d hålles fast i sitt läge; 5) affyring medelst af-

tryckaren, hvilken tillika tjenstgör som stång och för detta ändamål är för-

sedd med en tand, hvarmed han ingriper i hanens hak. N:r V visar geväret

öppnadt och spändt, n:r VI slutet och afskjutet.

I n:r VII se vi det efter Snider ändrade en fi eldgevär et, hvarmed

det engelska infanteriet var beväpnadt. Dess massiva slutstycke a nedfälles

ej på pipan, såsom efter Amslers och Wänzls system, utan på sidan. Den i

vår figur synliga spiralfjädern tvingar slutstycket att ligga väl an mot pipan.

Patronen är den här ofvan beskrifna med centralantändning. Tändstiftet befin-

ner sig i slutstycket. Låset är det vanliga perkussionslåset, livars hane in-

trycker stiftet i patronens botten. Turkiet har likaledes efter Snider än-

drat sina gevär till bakladdare. Den modell, hvarefter England låter för-

färdiga sina nya bakladdningsgevär, är en modifikation efter Peabody.

Fig. 105—109 visa

de amerikanska bakladd-

ningsmodellerna. Vi se då

först och främst i n:r V
det af amerikanen H. O-

Peabody 1862 uppfunna

och af Providence-tool-

company (Rhode-Island) i

massa tillverkade geväret. Fig m Martini-heniygeväret.

Det tillhör de enkla bak-

laddarna, men intager bland dessa, efter hvad resultaten af de stora en-

gelska och schweiziska profskjutningarna öfverensstämmande ådagalagt, i

afseende på eldhastighet ett af de främsta rummen. Mekanismen öppnas

och slutes medelst den som häfarm tjenstgörande varbygeln E, såsom fallet

äfven är på de öfriga i fig. 105—109 afbildade amerikanska gevären. E har

sin vridpunkt i b. Föres E framåt, drar dess kortare, bakåt böjda arm det

kring a vridbara slutstycket nedåt, och loppet är öppnadt till laddning. Slut-

styckets främre ända har på samma gång satt häfveln F i rörelse och

medelst honom utkastat den gamla patronhylsan. Den nya patronen inskju-

tes, bygeln dragés tillbaka, slutstycket upptryckes, och loppet är åter slutet.

Den dubbelarmade tjädern G håller slutstycket fast i dess läge. Hanen måste

särskildt spännas; schweizaren Martin i i Frauenfeld har dock genom anbrin-

gande af en kedjelänk mellan E och den nedre delen af hanen förenat äfven

denna förrättning med öppnandet och slutningen. Men då detta samtidiga

spännande och öppnande fordrade alldeles for stor kraftansträngning, utbyttes

perkussionslåset mot ett med spiralfjäder omlindadt stift, som låter skjuta

sig fram och tillbaka i slutstycket. Vid bygelns framförande hoptryckes och

spännes tillika spiralfjädern. Detta gevär, hvaraf vi i fig. 103 gifva en afbild-
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ning, har under namn af martini-henrygeväret bland 65 medtäflare och

med en kaliber af 11,43 millimeter (3,85 linier) blifvit antaget till införande

i engelska armén. Mekanismen fordrar två handgrepp: 1) öppnande, utkast-

ning och spänning medelst bygelns förande framåt; 2) si ut ning medelst by-

gelns tillbakadragande. Patronen är inrättad för ^entralantändning.

En annan modifikation af peabodymekanismen se vi i det baierska wer-

der gevär et, så kalladt efter sin konstruktör, J. L. Werder, teknisk styres-

man i Kramer-Kletts fabrik i Nurnberg. Geväret, som under fälttåget 1870—
1871 förträffligt bestod profvet, har en kaliber af 11 millimeter (3,7 linier)

samt metallpatron med centralantändning. Slut- och låsmekanismen visar

oss fig. 104. Stödet d tryckes framåt, hvarvid slutstycket A vrider sig om-

kring a och nedtryckes af fjädern / så häftigt, att det på samma gång

tvingar extraktorn e att kraftigt utkasta den gamla patronhylsan. Nu in-

skjutes den nya patronen. Genom tillbakatryckande af hanen b, hvilken med
friktionsrullen b' griper in un-

der slutstycket A och med
sin undre med hak försedda

del glider utefter den som

stång tjenstgörande aftrycka-

ren, slutes och spännes gevä-

ret, i det aftryckarfjädern h

hindrar aftryckaren att släp-

pa hanens hak. Dragés nu

aftryckaren tillbaka i den

riktning, som genom pilen å

vår teckning är antydd, blir

haket fritt, och den halfkrets-

formiga slagfjädern g slungar

hanens öfre del mot tändstif-

tet i. Det senare lemnar åter,

under inverkan af spiralfjädern &, patronhylsan och utgör ej vid gevärets

öppnande något hinder. Vapnets Jiandterande fordrar således två handgrepp:

1) öppnande och utkastning genom framåttryckning af stödet d; 2) spän-
ning och slutning genom tillbakatryckning af hanen 6.

Ryssland och Italien ha ändrat sina mynningsladdare efter system, som

äro grundade på det dreyseska. Det förra har som modeli antagit en konstruktion

af den amerikanske öfversten Berdan, hvars system hufvudsakligen utgöres.af

en gångjernsmekanism efter Milbank-Amsler samt en affyringsinrättning efter

Dreyses system, nämligen tändstift och slagbult med derpå upplindad spiral-

fjäder. Kalibern är 10,6 6 millimeter (3,6 linier). Patronen, af messingsbleck r

är inrättad för centralantändning. Italien har för sitt nya infanterigevär

antagit en på Dreyses idéer grundad, men mycket förenklad tändnålsmeka-

nism, konstruerad af schweizaren Vett er Ii och likaledes endast fordrande två

Fig. 104. Werdergevärets slutmekanism (sluten

och spänd).

A slutstycket; b hane med friktionsrullen b';

stödet; c extraktorn; / slutstycksfjädern
; g slagfjädern;

aftryckarfjädern; i slagstiftet; k spiralfjädern.



Fig. 105—109. Amerikanska bakladdare och magasinsgevär.
I och II. Det spencerska gevärets slutinrättning och magasin. Ill och IV. Henrygevä-

rets slut- och magasiusinrättning. V. Peabodygevärets slutinrättning.
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handgrepp. Kalibern är 10,4 millimeter (3,5 linier). Nederländerna ha

:Som modell antagit beaumontgeväret, en modifikation af chassepotgeväret.

Alla dessa gevär äro så kallade enkelladdare, d. v. s. skytten måste för

hvarje särskildt skott, han med dem aflossar, inlägga en patron. Om, såsom vi

jsefct, dervid också merendels endast två handgrepp behöfvas för att göra vapnet

åter eldfärdigt, är detta dock ej längre nog för våra nu varande fordringar

på ett snabbskjutande gevär, och sålunda ha repetitions- eller magasins-
gevären tillkommit. Dessa gevär, hvarmed den högsta stegring af snabbelden

uppnåtts, ha sitt namn deraf, att de föra ett antal patroner i ett i kolfven

»eller under pipan befintligt magasin och genom trycket af en spiralfjäder skjuta

fram dem i rad efter hvarandra mot loppets bottenstycke och in i detta.

Amerikanen Chris to ph Spene ers gevär är det första och ännu det enda af

detta slag, som blifvit pröfvadt i fält, och generalerna Grant och Sheridan ha

uttalat sig särdeles gynsamt om det samma. Dess magasin, som rymmer sju

patroner, befinner sig i ett särskildt rör i kolfven samt kan uttagas och laddas.

Bygeln b har sin vridpunkt i k (fig. 105— 109, n:r I och II). Vrider man ho-

nom framåt, drar han medelst stiftet d och under hoptryckning af spiralfjädern

<e slutstycket a in i stycket c. Tryckes b ännu mera framåt, kommer hela

.systemet i det läge, det har i n:r II. -Utdragaren Ii slungar den gamla patron-

hylsan ut öfver y. Ur magasinet framkommer nu, påskjuten af spiralfjädern

r, en ny patron p och lägger sig på stycket c. Bygeln b dragés nu tillbaka,

systemet kommer åter i läget I, och p kan således inträda i loppet. Det se-

nare tillslutes af a,- som af spiralfjädern e åter skjutes uppåt. I a befinner

sig slagstiftet. Hanen måste särskildt spännas. Geväret fordrar sålunda för

sitt handterande, sedan magasinet är fyldt, följande handgrepp: 1) spänning af

hanen; 2) framtryckning af bygeln b; 3) tillbakaskjutande af bygeln och 4)

aftryckning. De nyuppsatta franska arméerna under det senaste kriget voro

till en del beväpnade med spencergevär.

Det andra magasinsgeväret, som äfven, fastän endast i spridda exemplar,

tjenstgjorde i det amerikanska kriget och vid profskjutningarna i Aarau beseg-

rade alla medtäflare, är det af Ty ler Henry från Newhaven i Connecticut

konstruerade, efter honom uppkallade och af Newhavenarrascompany i större

massor förfärdigade gevär, livaraf vi i III och IV gifvit en afbildning. Maga-

sinet befinner sig under pipan och rymmer 15 patroner. Den tidsödande ma-

gasinsladdningen uppifrån har af presidenten i det nyss nämda bolaget, Win-
chester, blifvit sålunda förbättrad, att hon nu kan ske genom en klaff på si-

dan. Geväret heter derför nu mera henry-Winchester. Vi antaga, att maga-

sinet är fyldt; då återstå följande handgrepp för laddning och afFyring: 1)

framtryckning af bygeln /; hans öfre korta arm/' neddrager medelst kedje-

länkarna e e regeln a, som tillika genom en i sin främre ända anbragt hake

tjenstgör som utdragare och med sin bajvre ända trycker hanen h i hans

spända ställning; nästan samtidigt sätter / i rörelse häfveln d, hvilken lyf-

ter en ur magasinet framkommande patron uppåt och lägger honom bakom

<iet öppna bottenstycket; 2) tillbakadragning af bygeln /; derigenom fram-
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skjutes a, som i sin tur trycker patronen in i loppet. Geväret är nu eldfär-

digt. Den aftryckta hanen h slår emot a och drifver det med två trub-

biga spetsar försedda tändstiftet in i patronens kant, hvarvid tandning eger

rum och skottet brinner af. Handterandet af detta gevär är onekligen en-

kelt, ty afräknar man magasinets fyllning, som ej vållar några svårigheter,

fordrar Henrys gevär tre handgrepp för hvarje skott: bygelns fram- och

tillbakaskjutande samt hanens aftryckande. En mycket sinnrik förbätt-

ring af detta gevär är det i Schweiz införda repetitionsgeväret efter Vet-

terli. Denne genialiske tekniker har borttagit hanen och i stället anbragt

ett starkt slagstift med spiralfjäder. Gevärets öppnande och slutande ske

genom tillbaka- och framskjutning af en slutcylinder, i hvilken slagstiftet

ledes. Mekanismen för patronernas upplyftande och nedläggande framför bot-

tenstyckets öppning sättes på samma gång i rörelse.

Vilja vi slutligen kasta en jemförande blick på eldhastigheten hos myn-
ningsladdarna, bakladdarna med enhetspatron och repetitionsgevären, visar

sig enligt de officiela profskjutningsresultäten ett skottantal i minuten af 1,5,

4,5 och 10 eller ett förhållande i eldhastighet af 1 : 3 : 6. Magasinets fyllande

är då taget med i räkningen. Bakladdaren med tändhatt, sålunda utan enhets-

patron, är en öfvervunnen ståndpunkt. Dylika konstruktioner borde endast

komma i fråga vid användningen af de patroner för mynningsladdning, som

ännu kunna finnas i förråden. Man har efter 1866 års hämdelser. uppgif-

vit dem.

Jagtgevär och. revolvrar. Uppfinningarnas bok har i sitt tredje band

egnat en afhandling åt jagten. Vi tillägga derför här några notiser om jagt-

geväret och särskildt om hagelskottet, då gevärets konstruktionsprinciper äro

helt och hållet de samma som krigsgevärets. Hagelskottet och dess ver-

kan bero väsentligt af alldeles samma grundvilkor som skottet med fullkulor.

Krutladdningen måste stå i ett bestämdt förhållande till projektilens vigt

eller med andra ord: med svag krutladdning skall en och samma hagelvigt visa

mindre genombrytningskraft än med stark laddning och på lika stort afstånd.

Häraf följer, att det är fullkomligt oriktigt att för träffsäkerhetens höjande

allt för mycket öka hagelmängden. Villebrådet blir visserligen i detta fall

träffadt, förutsatt att det kommer tillräckligt nära, men fälles ej, d. v. s.

haglen tränga ej igenom. Jägaren klagar nu öfver fel på sin bössa, och många

bössmeder förstå ej att afhjelpa detta fel, emedan de merendels söka det i en

särskild form af loppet, för livars orsak de dock ej förmå göra sig klart reda.

Loppets form måste dock på jagtgeväret så väl som på musköten och kano-

nen vara en cylinder. Alla utvidgningar af loppet bakåt, när de ej, såsom

på lefaucheuxgevären, äro nödvändiga för patronens inskjutande eller för ku-

lans indrifvande i refflorna, kunna endast skada, i det den hopträngning mot

mynningen, som i detta fall eger rum, alltid ökar haglens friktion mot loppets

väggar. Den kraft, haglen af krutladdningen få sig meddelad, deras an-

slagskraft, blir följaktligen försvagad. På samma sätt skall ett gevär, som

Uppfinningarnas bok. VI. 7
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på länge ej blifvit rengjordt från intorkadt krutslam, äfvensom ett sådant, i

hvars lopp ringar efter borrningen eller andra fördjupningar ännu finnas qvar,

ha en mindre anslagskraft, emedan haglen till men för denna kraft och en

regelbunden spridning lida en starkare friktion mot loppets ojemna väggar.

I detta fall afhjelpes felet genom en grundlig rengöring och en utglättning

af loppet. Träffar ej heller då geväret så, att villebrådet faller, är laddningen

ej riktigt afvägd, och detta måste då ske.

Hvarje jagtgevär skall till sina vigtförhållanden vara konstrueradt för en

rundkula, som passar för dess kaliber. Laddadt med en sådan kula och */* ^ller

V5
af hennes vigt i krut, skall geväret vid affyringen endast gifva en stöt, som

jemt och nätt kännes. Ar stöten för stark, är geväret för lätt, ty af den till

l
/5 af kulans vigt uppgående krutladdningen till ett vanligt jagtgevär kan man

ej utan att minska anslagskraften borttaga mer än högst obetydligt. För

att nu finna den för denna krutladdning passande hagelvigten laddar man först

med hagel till kulans falla vigt och skjuter så på det afstånd, hvartill man vill

inskjuta geväret, mot ett tort furubräde, hvars främre yta man öfverdragit med

ett hvitt pappersark, som efter hvarje skott utbytes mot ett nytt. Man min-

skar nu så småningom utan att göra någon förändring i krutladdningen ha-

gelmängden, ända tills man finner, att de särskilda hagelkornen borra sig till-

räckligt djupt in i träet och den på pappersarket synliga basen af haglens

spridningskägla är af den beskaffenhet, att mellanrummen ej medgifva något

villebråd att komma undan. Hagelvigten skall på detta sätt visa sig utgöra

i det närmaste tre gånger krutets, ett förhållande, som vi redan sett ega rum

med de slätborrade fältkanonernas karteschladdningar.

Klart är, att jägaren nu mera, om han vill vara fullt säker på sin bössas

dödande förmåga, måste afväga krut- och hagelladdningarna till sina patro-

ner, och att han endast då, äfven i fråga om de större hagelsorterna, kan

vara fullt säker på att ha laddat riktigt. De större haglen lagra sig nämligen ej

så tätt som de mindre; den, som derför ville beräkna sin hagelladdning endast

efter det rum, hon tar, skulle af grofva sorter få för litet antal i loppet. Bös-

sans laddning ur handen eller ur ett på kruthornet anbragt, ej efter henne regle-

radt mått är derför ej att förorda. I synnerhet bör varnas för allt för starka

hagelladdningar. Ty oberäknadt den fullkomliga ändamålslösheten af ett sådant

förfarande, kan geväret mycket lättare sprängas af hagelkornens svårrörliga

massa, som på visst sätt indämmer krutet i loppet, än af en stark krutladdning

med liten hagelmängd. Den uppmärksamme skytten skall finna, att hvarje ge-

vär skjuter bäst med en viss bestämd hagelsort. Detta är en följd af kornens

regelbundna lagring, hvilken naturligtvis beror af förhållandet mellan haglens

storlek och gevärets kaliber. Man bör derför efter haglens ihällande lyfta

bössan lodrätt och några gånger sakta drifva haglen uppåt, hvarigenom de få,

en regelbundnare lagring.

Förladdningen mellan krutet och haglen bör säkert åtskilja båda ladd-

ningarna och vid affyringen tjena till drifskifva åt haglen. Hon får således

ej hastigt förbrinna, emedan haglen eljest af krutgaserna få oregelbundna stötar
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och en allt för stark spridning. Förladdningen ofvanpå haglen skall endast

sammanhålla dem och dessutom förekomma, att vid det laddade gevärets hand-

terande hagelkornen falla ut ur loppet. Ingendera får onödigt hårdt nedstötas,

emedan man eljest dels krossar krutet och inverkar menligt på dess regel-

bundna förbrinnande, dels klämmer in haglen uti hvarandra, tillplattar dem
och sålunda skadar deras regelbundna spridning.

Af de olika hagelsorterna använder man naturligtvis för de större dju-

ren de gröfre och för de mindre de finare sorterna. Haglens storlek aftager

med stigande nummer, och man skjuter t. ex. stora roffåglar, vildgäss och räf

med n:r till n:r 3, harar med n:r 4 eller n:r 5, änder med n:r 7 och 8.

De bästa rapphönshaglen äro n:r 8 och n:r 9, for snäppor äro n:r 9 och 10,

för beckasiner n:r 10—12 att förorda. Hagelnumren öfver n:r 13 kallas äfven

dunst. Af de gröfsta sorterna gå ungefär 6, af de finaste 350 till 900

och ännu flera hagel på ett ort. Dock är denna nummerbeteckning olika efter

olika fabriker och får derför ej tagas absolut.

Ännu återstår att omnämna ett fel, som af många jägare begås, nämli-

gen att låta gevären en längre tid hänga laddade. Krutet drar, som bekant,

fuktighet till sig, och laddningen blir härigenom orsak till rostbildning, hvilken

gör, att sådana gevär vid det gamla skottets aflossande ofta springa. Under-

sökningen af loppet i ett sådant gevär visar, att rosten frätt djupa hål der-

uti. Här afse vi dock endast sådana fall, då gevären i månader fått stå lad-

dade. Framför allt farlig blir denna sed, då knallhatten är påsatt. Knall-

hattarna till jagtgevären innehålla nämligen merendels knallqvicksilfver, och ur

detta preparat kunna under ogynsamma förhållanden anskjuta små, för ett

obeväpnadt öga osynliga kristallnålar, som vid den minsta skakning springa

sönder och föranleda tändsatsens exploderande. Detta är orsaken till att ge-

vären stundom vid knallhattens påsättande af sig sjelfva gå af, äfvensom till

det oförklarliga afbrinnandet af jagtbössor, som äro upphängda på väggen.

Bakladdningsprincipen har på den senaste tiden äfven banat sig väg till

jagtgevären. Af de mångfaldiga, snart sagdt otaliga system, som äfven här

sett dagen, har i .synnerhet gevarsfabrikanten •Lefaucheux
,

i Paris vunnit

rättvist erkännande i de vidsträcktaste kretsar, emedan det med en högst en-

kel och för jagtgevär tillräckligt hållfast mekanism förenar en solid enhets-

patron. Vår illustration (fig. 110, 111) visar oss geväret öppnadt till ladd-

ning. Häfarmen a vrides från venster till höger, tappen b ställer sig härvid

tvärs öfver och släpper dubbelhaken c, piporna vrida sig nedåt omkring tappen

€, patronerna inskjutas vid //, och piporna höjas åter. Tanden d trycker

dervid tappen b och med honom häfarmen a åter till venster, hvarefter en

tryckning med högra tummen skjuter häfarmen a i hans fasta läge, så att b

ingriper i c.

Inrättningen af patronerna, som i synnerhet fås från Gevelots fabrik i

Paris, åskådliggöres både till yttre form och i genomskärning i fig. 111. Hyl-

san är af tunt papp och innesluter i sin med en låg pressad messingskapsel

omgifna botten den upprätt stående tändhatten, i hvilken vid hanens nedslå-
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Fig. 110, 111. Lefaucheuxgevar, öpp-

nadt till laddning, jemie hageipatron.

Fig, 112. Lefaucheuxgevar,
slutet och spändt.
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ende messingsstiftet indrifves. Knallsatsen exploderar då genast och tänder

krutladdningen. Gastätningen åstadkommes dels genom de rätvinkligt afskurna

bottenstyckenas fasta anliggande mot kolfhalsens främre yta, dels genom pa-

tronkapseln. Loppen ha från sin bakre ända på ett stycke, jemnt lika stort med

patronhylsans längd, en fördjupning, motsvarande denna hylsas tjocklek, så att

patronens läge deraf bestämmes, medan han eljest af messingsstiftet skulle

uppehållas, hvarigenom detta möjligen skulle förlora sin rätta ställning. Bruket

af enhetspatronen, som vid laddningen hindrar krutet att bli fuktigt och spil-

las ut, gör, att lefaucheuxgeväret merendels blott behöfver en liten krutladd-

ning, ungefär 1
/7
— 1

/6 af hagelvigten.

I fig. 112 se vi lefaucheuxgeväret slutet och spändt. Med punkterade

linier är här antydt, huru dubbelhaken c ingriper i den med häfarmen a för-

enade tappen fr, med ett ord den bekanta mekanismen. Yi tillägga, att Le-

faucheux på ännu flera sätt inrättat sin slutmekanism; denna är dock den

vanligaste. Gevärens kaliber och dermed äfven patronernas längd och diame-

ter äro olika och betecknas med nummer ända till 28. Dessa nummer äro

präglade på patronens messingsbotten jemte firman Gevelots namnchiffer. Ju

högre nummer, desto mindre är kalibern.

Revolvrarna. Afven på de till försvar på kortaste afstånd bestämda

eldgevären, pistolerna, terserolerna m. fl., har bakladdningen vunnit insteg. Två
enkla, ja, äfven två dubbelpistoler i sadelhölstren äro ej längre nog; man vill

ha fem, tio, ja, ända till tolf skott i beredskap för att skydda det kära lif-

vet. Den amerikanske öfversten Colt, egare till en patenteldvapensfabrik i

Hartford, bragte först en sådan efter nya grunder konstruerad vridningspistol,

en så kallad revolver, i marknaden. Den ingalunda nya iden om pisto-

ler med flera pipor, så inrättade, att pipstycket kunde vridas omkring sin

axel, var här, för vinnande af lätthet, så till vida förändrad, att endast

de i en solid stålvals borrade krutkamrarna vredo sig omkring och den ena

efter den andra bragte sina patroner midt emot den bakre öppningen till

ett enda reffladt lopp. Den omständigheten, att den coltska revolvern för

hvart och ett af sina sex skott måste särskildt spännas, syntes ej fullständigt

uppfylla fordringarna på ett sådant vapen i ett handgemäng, och engelsmännen

Adams och Deane konstruerade derför en revolver, på hvilken alla de of-

van beskrifna förrättningarna, nämligen cylinderns omvridning samt hanens

spänning och aftryckande, läto verkställa sig med aftryckaren och alla de fem

skott, denna revolver på en gång rymmer, kunde aflossas i en rad det ena

efter det andra. Denna revolver är införd i den engelska marinen och skall

på Krim och i Indien gjort goda tjenster. I många af kontinentens arméer

och flottor begagnar man sig af en af Lefaucheux konstruerad revolver, som

i allt hufvudsakligt öfverensstämmer med den coltska, d. v. s. för hvarje sär-

skildt skott spännes, hvarigenom han vill undvika den allt för starka ansträng-

ning, som till men för skjutsäkerheten revolvern Adams-Deane fordrar.
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Lefaucheuxrevolverns hufvudföreträde ligger dock i hans (i fig. 113—115

i naturlig storlek afbildade) enhetspatron med kopparhylsa, som förenar tänd-

inrättning, krut och kula och efter öppnande af en på sidan om hanen befintlig

klaff, under ständig kringvridning af cylindern med venstra handen, med den högra

undan för undan inskjutes i laddkamrarna. Fig. 114 visar lefaucheuxrevolverns

slutmekanism i half storlek och fig. 115 hela pistolen i
1
/5 af den naturliga

storleken. Hanen befinner sig i halfspänn. Hans nedre del gör tjenst som nöt

och aftryckaren som stång i ett vanligt slaglås. Spännes nu hanen, nedtryc-

ker den med friktionsrullen B försedda delen deraf slagfjädern A, och aftrycka-

ren I), som af stångfjädern C tryckes

mot hanens hak, griper nu in i hel-

spänn. På samma gång och under spän-

ningen har fjädern H tryckt klinkan G
mot laddningscylindern och in uti ett

af de i denna befintliga hak samt

sålunda vridit omkring honom, tills,

likaledes i följd af spänningen, stiftet

F inträder i laddningscylindern för

att hålla honom fast i den ställning,

att den spända hanen har ett tänd-

stift midt emot sig. Genom tillbaka-

dragande af aftryckaren D löses för-

bindelsen mellan honom och hanen,

och den senare slungas af den fri-

gjorda slagfjädern A ned på tändstif-

tet. En ytterligare spänning bringar

det följande tändstiftet midt emot ha-

nen och så allt vidare. Den franska

marinens lefaucheuxrevolver väger 2,3

skålpund, patronen 3,6 ort.

För att förena den ständiga eld-

färdigheten hos adams-deanerevol-
Kg

'

11
i

3
e7olve

5
r'. P™r!>r^ vern med den ofvan beskrifna lefau-

cheuxrevolverns träffsäkerhet tillver-

kar nu gevärsfabrikanten Schilling i Suhl lefaucheuxrevolvrar med dubbel

vridning. De kunna spännas för hvarje särskildt skott, men äro tillika så

inrättade, att man genom en starkare tryckning på aftryckaren äfven kan

förena spänning, omvridning och aftryckning, sålunda afskjuta alla sex skotten

omedelbart efter hvarandra utan särskild spänning af hanen.

Tillverkningen afhandeldvapen sker för Tysklands behof i Suhl (provin-

sen Sachsen), Spandau, Erfurt, Sömmerda, Oberndorf (Wiirtemberg), för Öster-

rikes i arsenalen i Wien äfvensom på åtskilliga orter i Steiermark och Böhmen.

Ryssland fyller sitt kolossala behof af nya gevär i Systerbäck (Finland), Tula
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och Isch, men måste äfven taga den utländska industrin till hjelp, i synnerhet

den belgiska, som har sin medelpunkt i Liege. Frankrike har fabriker i Vin-

cennes, S:t Etienne, Lille m. fl\, Italien i Brescia, medan de engelska fabri-

kerna i Woolwich, Enfield och Birmingham representera de nyaste framstegen

i detta fack. I Sverige finnas gevärsfaktorier i Karl Gustafs stad och vid Hus-

qvarna, hvarförutom förändringar af gevär verkställas vid gevärsförråden i

Stockholm, Kristianstad och Visby samt på Karlsborg. Amerikanernas öfver-

lägsenhet på gevärstillverkningens område förskrifver sig från tiden för den

coltska revolverns uppfinning. Under de derpå följande årtiondena tvang be-

hofvet till en storartad arbetsfördelning och särskildt under kriget mellan nord-

och sydstaterna till anskaffande af en hel mängd arbetsmaskiner, som möjlig-

gör en vapentillverkning i den mest kolossala skala.

De vigtigaste förbättringarna inom hela denna industri äro följande.

Piporna, som förut nästan uteslutande af smidesjernslaineller (platiner) svet-

sades under hammaren och sedermera, i synnerhet i England, sträcktes eller

utvalsades mellan reffiade valsar, tillverkas nu företrädesvis af det förträffliga

westphaliska gjutstålet. Man utvalsar gjutna massiva stålcylindrar till stänger,

afhugger dem i stycken af en pipas längd och utborrar dem derefter på sär-

skilda borrstolar. Gevärets öfriga stål- och jerndelar hade redan länge med
den största möjliga arbetsfördelning och under begagnande af en mängd olika

mekaniska hjelpmedel, i synnerhet sänken, stansar, präglings-, borr- och fräs-

apparater, svarfstolar och slip maskiner, blifvit fabriksmässigt framstälda. I

den mest vidsträckta skala användes de sjelfverkande maskinerna först i

Amerika, i synnerhet i Springfield, och derefter i de engelska fabrikerna,

hvilka nu åstadkomma alla delarna med en sådan likformighet, att geväret

kan hopsättas utan urval och särskild passning. Den nyare mekanikens hög-

sta triumf visar sig här i tillverkningen af stockarna medelst en ytterst

sinnrik plastisk kopieringsmaskin, som skötes af barn och efter ett under-

lagdt mönster utarbetar stocken i alla hans enskildheter med infällningar för

låset o. s. v., allt på det mest noggranna sätt. Deremot bör till den gamla

tidens heder slutligen anmärkas, att de till refflornas inskärande använda

gamla reffelstolarna ännu ingalunda blifvit utträngda af fullkomligt nya appa-

rater, då här det beräknande arbetet af menniskohand endast kan öfverträffas i

afseende på arbetsalstrets mängd, men ej alltid uppnås i afseende på dess godhet.
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Svärdet liar i alla tider galt som den frie mannens prydnad och äre-

tecken. Det har sin särskilda historia och utgör på sätt och vis vapnet före-

trädesvis, värnet.

De äldsta svärdslika vapnen begagnades hufvudsakligen till stickvapen och

smiddes af koppar och brons och slutligen af jern och stål. Ännu på romarnas tid

finna vi svärd af koppar och brons, hvilka nästan alla förete en rak klinga med

korsfonnadt fäste. Med det allt mera brukliga stridssättet till häst växte kliir-

gans längd. När sedermera svärdet äfven blef ett huggvapen, måste handen

på något sätt skyddas. Detta skydd gaf till en början pansarhandsken och

först i nyare tid sjelfva formen på fästet. Det tidehvarf, ett svärd tillhör,

bestämmes alltså säkrast efter fästet, medan deremot formen på sjelfva klingan

undergått mindre märkbara förändringar. Försigtigheten fordrar dock att noga

undersöka detta vapens begge hufvuddelar, ty nutidens antiqvitetshandlare åstad-

komma otroliga ting i konsten att hopsätta delar af vapen från olika tidehvarf.

Svärd från den äldre medeltiden ha ungefär den å fig. 116 aftecknade form.

Detta engelska vapen från 12:e århundradet liknar ock den berömde Cid el

Campeadors svärd, som återfans 1838 i hans graf i Burgos och sågs på ut-

ställningen i Paris 1867. Mot medeltidens slut och ännu i början af den nyare

tiden bibehåller svärdet sitt enkla, korsfonniga fäste, dock vackrare arbetadt (fig.

117). Särskildt märkvärdigt från denna tid är landsknektarnas tvehandssvärd.

Under marschen bar landsknekten det hängande på ryggen. Under striden stödde

han knappen mot gördeln; med ena handen fattade han om fästet, med den

andra om klingans öfre skinnbeklädda del, och sålunda lordt gjorde det tjenst

både som hugg- och stötvapen. Midt inuti en genombruten ryttarskara var tve-

handssvärdet ett förfärligt, lielikt nedmejande vapen.

Konsten att smida vapen blomstrade förnämligast i östern och de

europeiska länder, som stodo i nära förbindelse med de österländska fol-

ken. Derifrån kommo de bästa klingorna, liksom ock konsten att utsira dem.

A fig. 117 se vi två sådana svärd (13 och 14), som tillhört den siste morko-

nungen i Granada, Boabdil. Det korta fästet och de rika siraterna ge dessa

sidovapen en afgjordt österländsk prägel, som framträder ännu tydligare i de

följande afbildningarna. Den å fig. 118 återgifna sabelformen med sin nära
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spetsen bredare klinga fordrar en baktill öppen slida. För att detta oaktadt

kunna skydda klingan mot damaskeringens värsta fiende, fukten, bär turken

vid sin venstra sida sabeln hängande i en silkessnodd med eggen vänd uppåt

och således slidans längdöppning nedåt.

Af de begge å fig. 119 förekommande dolkarna är 10 det under namnet

djembie bekanta Ökenvapen, som hvarje beduin bär i sin gördel.

Fig. 120 framställer en grupp indisk-muhamedanska vapen. N:r 1 och

2 äro de under namnet kuttarer beryktade hindudolkarna, n:r 4 är en helt

och hållet af damaskeradt stål förfärdigad pik, som för sin likhet med kalifen

Alis i två spetsar utlöpande svärd, benämdt zulfikar, i vapensamlingen på-

Tsarskoe-Selo fått samma
namn. N:r 5 och 6 äro rikt

guldsirade,damaskerade sab-

lar, den förra kallad kunda,

den senare johur, och begge

endast burna af rajaer. Sab-

larna n:r 7 och 8 ha det

österländska namnet zafar-

takia, segerns hyende. Detta

vapen lemnar den indiske

fursten aldrig ifrån sig. När

han sofver, gömmer han det

mellan divanskuddarna, med
handen omfattande fästet för

att alltid vara färdig till för-

svar. N:r 9 och 10 äro sablar

från Nepal, kallade kora och

kukri. Under sin resa i In-

dien såg prins Waldemar af

Preussen en invånare i Nepal

med koran i ett enda hugg

skilja hufvudet på en buffel

från den öfriga kroppen.

Stridsklubbor och stridsyxor ha ända intill nutiden fortfarande be-

gagnats i österlandet, der i allmänhet alla förändringar ske mycket långsamt

och dessutom allahanda handgemängsvapen i följd af stridssättet till häst ha

en vida högre vigt och betydelse än hos oss. N:r 5 å fig. 118 återger en

rysk stridsbila med etsningar, som föreställa en enhörning och en drake*

Enhörningen betecknar den rätta tron och förekommer ofta på ryska minnes-

vårdar, medan deremot draken är en tatarisk vapenbild. På nyss nämda-

stridsklubba se vi enhörningen i begrepp att döda draken. N:r 6 är strids-

yxan, som begagnades af strelitzerna. Båge, pil och koger finnas aftecknade

å fig. 120 n:r 12—14. Dessa vapen togos i Kära Mustafas tält utanför Wien
1683. Bågens mest fulländade form, armborstet, synes härstamma från

Fig. 116. Engelska sköldar, svärd, hjelm och baner

från 12:e århundradet.
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östern och genom korstågen ha kommit öfver till oss, der styrkan hos detta

vapen under fjortonde och femtonde århundradena blef så ökad, att den korta

träpilen med sin kanthvassa jernspets kunde på en skottvidd af två hundra

steg genomborra en pansarskjorta.

Under den äldsta tiden hade rytteriet och det lätt beväpnade fotfolket

runda sköldar, medan deremot det tunga infanteriets voro aflånga med af-

skurna eller afrundade hörn. Fig. 116 visar tre sköldar från elfte till tret-

tonde århundradet. Den senare medeltiden använder åtskilliga nya sköldfor-

Fig. 117. Svärd och dolkar från slutet af 15:e och början af 16:e århundradet.

1—8. Tyska och italienska svärd och värjor. 9. 10. Tyska och italienska dolkar (alla

i vapensamlingen på Tsarskoe-Selo). 11, 12. Schweiziska flambergare. 13, 14. Moriska vapen
(Boabdils) i Madrids vapenmuseum.

mer, men återtar äfven å nyo den cirkelrunda. Ämnet, hvaraf skölden för-

färdigades, var hos de särskilda folken olika och dessutom äfven beroende af

agarens tillgångar. Man finner både sköldar af trä, öfverdragna med hudar,

och af metall; i Asien begagnades hudar af elefant och noshörning, i Amerika

bufFelhudar. Forntidens fälttecken gåfvo småningom vika för fotfolkets

fanor och rytteriets standar (fig. 116).
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Yår önskan att på ett ställe sammanföra allt, som har afseende å vap-

nen, föranleder oss att frångå vår ursprungliga plan och redan här inrymma

ett ämne, som eljest först senare skulle afhandlats, nämligen rustningarna.

Krigarens rustning bestod af många olika delar.

Hjelm ar na under det första kristna årtusendet ända in i det elfte

århundradet skilja sig foga från grekernas och romarnas. På Karl den sto-

.pH *Ut °C3 "T^

:0 CS 3 »- «^W "'g
« eS 03
bc & -£r a £
T 1 MC3 mb

•2. .
S

-£ rg ^ ^J2
rö "« G CO ^

fl °° S ci
i oj » a

ö 03 ^ C «*-

•;r , i o ö cS

cS I J & a 3
- P m 5=0 « ,£

fl « £

"~ CO M rt -
< 3 « H

3 £*.£»-
w

t- i~l « ^ it »

:c3 03 t>» 03

^lO OS :c3 %

. •£ n-j ni
*-< £ is s ^ .ä

r* fl fl a
^ H3 w na

res tid bar man hjelmar af kullrig form, försedda med kam eller spets, skärm

både fram och baktill samt kindskenor. Mot slutet af elfte århundradet bär

riddaren ofvanpå pansarhufvan en till näsans och ögonens skyddande med
jernbeslag försedd konisk hufvudbonad (fig. 116), motsvarande ett följande tide-

hvarfs bäckenformade hjelm. Till skydd för nacke och hals var stundom pan-

sarskjortans flätverk ofvantill fastnitadt vid hjelmens underkant. Att öster-
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ländska hjelmar äfven från en långt nyare tid ganska tydligt återge nyss

nämda, under korstågen rådande hjelmformer, kan med kännedom om Orien-

tens sega fasthållande vid gamla bruk ej förvåna. Så t. ex. har en mongolisk

höfding varit egare till den å fig. 119 n:r 1 aftecknade, rikt förgylda hjelm,

som blifvit funnen på slagfältet vid Kulikovo, der storfursten Dmitrij Ivano-
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vitsch 1380 nedgjorde mongolerna under Mamai. N:r 2 är en vid Erzerum

tagen tatarhjelm af jern, rikt sirad med guld, och n:r 5 en persisk, vackert

damaskerad, liksom n:r 1 en med språk ur koran prydd hjelm från år 1700-

Denna persiska hjelm är försedd med ett fullständigt flätverk af jernlänkar

till skydd åt nacken. Ganska egendomlig är den å fig. 120 under n:r 11 a
och b från två olika sidor afbildade indisk-muhamedanska hjelmen, som till for-
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men liknar den frygiska mössan. Han är helt och hållet förgyld, med utstucket

och till en del genombrutet arbete, smyckad med ädelstenar och liksom alla

här afbildade österländska hjelmar försedd med skjutbar nässkena.

Sin fullkomligaste, mest ändamålsenliga form erhöllo hjelmarna under kej-

sar Maximilian I:s, den »siste riddarens», tid. Efter honom få den tidens

konstnärligt arbetade rustningar ofta namn af maximilianska. Men innan vi
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öfvergå till beskrifningen af ett sådant fullständigt harnesk af jernskenor måste

vi först kasta en blick på den äldre harneskrustningen, hvarvid Lebers

förträffliga arbete »Wiens kaiserliches zeughaus» skall utgöra vår källa. Nu-

tidens målare och bildhuggare försynda sig ofta mot den historiska troheten,

då de utrusta korsfararna med glänsande skenharnesk och fjäderbuskar på
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hjelmen samt riddare och väpnare från första hälften af fjortonde århundra-

det med harnesk i drifvet arbete. Från åttonde till och med elfte århundradet

begagnades helt enkelt en skinn- eller tygjacka med tätt intill hvarandra på-

sydda jernringar, kallad ringskjorta och egentligen ingenting annat än ro-

marnas harnesk, dock med den skilnaden, att å dessas lorica jernet vanligen

var anbragt i form af finlänkade kedjor; Till och med redan Homeros om-

talar denna kedjerustning bland öfriga grekiska och trojanska harnesk. I sam-

manhang härmed böra vi nämna, att sådana gammalmodiga harnesk ej sällan

bibehöllo sig långt in i en nyare tid, detta dock mycket beroende af krigarens

stånd och hemland samt andra förhållanden.

Från tionde århundradet till och med det tolfte användes fjäll skjortan,

en med påsydda, spån- eller tegellikt öfver hvarandra lagda bladfjäll af jern

eller stål försedd vapendrägt, som bibehåller sig in i det trettonde århun-

dradet. Hvad sagan förtäljer om den hornhudade Siegfried, torde alltså ha

sin naturliga förklaring i en sådan hornfjälisskjorta eller hornbrynja. Med
brynja (briine, brugne, brunia) förstår man ursprungligen just fjällskjor-

tan, men derefter äfven ring- och ännu senare till och med pansarskjortan,

medan deremot benämningen brigandine eller brigantine till en början en-

dast gafs åt den metalliska fjällskjortan, men under fjortonde och femtonde

århundradet äfven åt bågskyttarnas och legoknektarnas (brigands) rust-

ningar. Från elfte till och med trettonde århundradet finner man i Frank-

rike och England, mera Sällan i Tyskland, bleckskjortor, hvilkas metalliska

plattor eller bucklor voro medelst oxsenor fastsydda på skinn.

Från det trettonde århundradet förskrifver sig korazin eller jazerin,

en skjortlik beklädnad af något färgadt tyg, invändigt belagd med metalliska

fjäll, hvilkas förgylda nitar voro synliga utanpå tyget. En sådan korazin

(på italienska ghiazzerino) visar oss den å fig. 119 n:r 4 aftecknade ryska

infanterirustningen af rödt sammet från femtonde århundradet. De utvändigt

synliga nithufvudena äro ciselerade. Den dertill hörande koniska hufvudbo-

naden består af dubbelt vadderadt sammet med nässkena af jern. Den å

samma figur under n:r 3 förekommande mongoliska rustningen från fjortonde

århundradet, ett krigsbyte från Adrianopei 1829, bär metallplattorna ofvanpå

en pansarfläta. Hufvan är af stål samt inlagd med guld i form af rosetter

och blommor. Af liknande arbete är den med påfästa jernplattor försedda

pansarskjorta från 1550, som är aftecknad å fig. 118 n:r 12.

Från trettonde till femtonde århundradet har man det fula läder b ändade
ringharnesket, hvarå remsor af läder betäcka alla fogar mellan de särskilda

raderna af metallringar. Härtill hörde den redan under nionde århundradet

brukliga skufvade ringskjortan, bestående af vågräta, rundt omkring fort-

löpande rader af jernringar, som voro så fästa vid hvarandra, att hvarje föl-

jande rad till hälften sköt vexelvis till höger eller venster fram öfver de när-

mast föregående. Hufvudbetäckningen utgjordes af ett slags kapuschong och

en deröfver påtryckt jernhatt. Äldre dikter antyda dock, att pansarskjor-
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tan, d. v. s. metalltrådsskjortan, var, om också endast undantagsvis, redan

ganska tidigt i bruk.

De fint arbetade pan-

sarskjortor, som man van-

ligen får se i vapensamlin-

gar och rustkammare, äro

dock vida yngre, ty ända

till början af fjortonde år-

hundradet smiddes tråden

för hammare, men denna till-

verkningsmetod kunde omöj-

ligt lemna en så jemn och fin

vara som tråddragerierna.

Sedermera blef pansarskjor-

tan den allmänt begagnade

krigardrägten, som dock en-

ligt andras utsago skulle re-

dan under tredje korståget

kommit öfver till Europa.

När sedermera eldvapen bör-

jat användas, börjar äfven

riddaren kläda sig i stål, och

pansarharnesket utbytes mot

plåtharnesk.

Omkring 1370 var den

fullständiga jernrustnin-

gen redan i bruk och erhöll

under det följande århundra-

det sin fulländade form. Fig.

121 och 122 föreställa en rid-

dare i maximiliansk rustning,

sedd framifrån och på ryggen.

Denna rustning bestod

förnämligast af följande de-

lar: 1. Hjelm en, kalotten,

utgörande det egentliga skyd-

det för hjessan, med öron-

hålen la. 2. K amm e n , van-

ligen endast föga utstående

samt öfvertäckt af fjäder-

busken, som hade sitt fö-

ste i röret 6; s. k. bour-

guignots hade en högre kam. Fig ' 12L Harneskklädd ridd^e, sedd framifrån.

3. Yisiret, hjelmens egentliga mellanstycke, antingen helt eller ock bestående
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af två eller fyra delar, såsom vi se å de i fig. 120 aftecknade hjelmarna.

Hål af hvarjehanda form voro anbragta å det egentliga visirstycket, 3a, för

ögonen och å munstycket, 3b,

för andedrägten. A många
visir finnes dessutom på hö-

gra sidan en rörlig klaff, som

öppnades, när man ville föra

jägarhornet till munnen. 4.

Hakstycket till skydd för

nedre delen af ansigtet och

nående upp till underläppen.

Sålunda kunde riddaren tala

under visiret och, när detta

slogs upp, äfven dricka. När
hjelmen skulle aflyftas, må-
ste man först taga bort hak-

stycket, emedan detta var

medelst en hake fäst på hjel-

men. Lika så var visiret för-

bundet med hakstycket. Att

Henrik II i tornerspelet tid

Porte S:t Antoine i Paris

underlät att fästa visiret vid

hakstycket, kostade honom
lifvet. Medelst skrufven 3c

blefvo visir-, mun- och hak-

styckena så fästa vid kalot-

ten, att de kunde skjutas

upp och ned. 5. Halsstyc-
ket, merendels bestående af

flera skenor eller blad, var

vanligen förbundet med hak-

stycket samt sköts upp och

ned tillsammans med detta.

Näck sk är men, 5a, hade

vanligen lika många skenor

som halsstycket. Fig. 121

och 122 visa hals- och hak-

delarna i ett sammanhän-

gande stycke samt nack-

skärmen bestående af tre

i?- 100 Tj nv-ji -i* jj o skjutbara skenor. 6. Öglan,
±ig. VZZ. Harneskkladd riddare, sedd pa ryggen. ° ° '

hvari fjäderbusken fästes. 7.

Halsberget utgjordes vanligen af tre skenor och var till venster försedt
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med ledgång och till höger med knäppinrättning for af- och påtagandet. Hals-

berget utgjorde liksom den sista sammanhållande länken i rustningen och må-

ste alltså vara noga inpassadt i de närmaste delarna. När hjelmen var för-

sedd med en fläns och medelst denna infalsad omedelbart i halsberget eller ringkra-

gen, så att hufvudet kunde fritt vridas åt sidorna, behöfdes ej någon särskild hals-

eller nackskärm. Men sådana rustningar måste naturligtvis vara mycket noga

hoppassade och arbetade. Harnesket hopfästes med remmar, och först påsat-

tes halsberget. För öfrigt började riddarens toalett från fötterna samt afslutades

med hjelmen. Utan väpnarens biträde kunde detta ej försiggå. Denne be-

sörjde ock smärre lagningar, men för större fordrades vapensmeder, hvarför

ock sådana alltid åtföljde härarna. Afven vid tornerspelen måste vapensmeden

vara till hands.

8. Harnesket bestod af ett bröst- (8) och ett ryggstycke (13), det förra

ofvantill (9) försedt med en stadig fläns till afvärjande af fiendens svärds- och

lansspetsar. Af bröststycket kan man i allmänhet sluta till en rustnings ål-

der. I slutet af femtonde århundradet och början af det sextonde hade bröst-

stycket en hvälfd, stundom spetsigt hvälfd form; omkring 1550 hade det

en mer eller mindre framspringande eller ock en trubbig kant, och vid pass

25 år senare hade denna kant, sedd från sidan, formen af en utstående vinkel; i

början af sjuttonde århundradet var bröststycket kort och åtsittande. Det ut-

gjordes vanligen af ett enda stålbleck, men var stundom till sin nedre del skuf-

bart. Dessutom förekommo ock harnesk, som voro helt och hållet sammansatta

af flera mot hvarandra rörliga skendelar. Ett harnesk kallades helkräveta
(början af sextonde århundradet), när alla dess delar voro mot livarandra

skufbara, och h al fkravet a, när endast dess nedre del var sålunda sammansatt.

9. De små skenorna (10), som voro anbragta ofvanför harneskets sid-

partier till skydd for armhålorna, medgåfvo armens fria svängande. Under

harnesket bar riddaren en vadderad tröja af elghud, men stundom äfven af

siden, med det tyska namnet gambeis. Denna klädnad måste passa myc-

ket noga efter kroppen för att kunna skydda honom för den plågsamma,

farliga tryckningen af de tunga fiendtliga huggen. Endast några få sådana

tröjor finnas nu mera i behåll. I katedralen i Chartres finnes en af rödt tyg,

som anses ha tillhört Filip den sköne (död 1314) eller hans son Karl IV
(död 1328). Närmast ofvanpå denna tröja eller kyller, hvartill hörde en fot-

och benbeklädnad, likaledes af elghud, bars pansarskjortan, som sålunda täckte

alla fogar mellan skenharneskets särskilda delar.

10. Skörtet, sammansatt af skufbara skenor, skyddade ländtrakten och

bestod af två hufvuddelar, fram- och bakskört (11, 14), det förra dessutom

utgörande fäste för två andra skenföiiängningar (12), som likväl ofta voro i ett

stycke med framskörtet. De s. k. halfva rustningarna mot slutet af sextonde år-

hundradet räckte från hjessan ned till dessa ännu något mera förlängda skört.

11. Medelst remmen (15 a) blef harnesket fast åtspändt, så att bröst-

stycket nådde öfver ryggstyckets sidokanter. I veka lifvet fick pansaret väl

tynga, men ej trycka.

Uppfinningarnas bok. VI. &
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12. Ofvanpå harnesket fastes axelstyckena (16) medelst stålstift (18)

eller remmar. På ryggen hade båda axelstyckena samma form och storlek,

men på bröstet var det högra mindre, för att den högra armen skulle kunna

röra sig mera fritt och otvunget. Till halsens skyddande mot pik- och kors-

gevärsstötar voro a axelstyckena uppstående brätten (17) anbragta. Mången

rustning saknade dock sådana med brätten försedda, öfver bröst- och rygg-

stycket gående axelstycken, och i stället skyddades då skuldran och armhålan

genom runda stålskifvor, som voro med remmar så fästa, att de ej hindrade

armens fria rörelse.

13. Ar intygen eller armskenorna (19) bestodo af två hufvuddelar, den

öfre ofvanfor armbågen, än sammansatt af flera skufbara skenstycken, än lik-

som den nedre af två halfvor. De förbundos med hvarandra medelst rem-

mar. Armbågarna skyddades af de utvändigt antingen hvälfda eller i en

spets utlöpande armbågsstyckena (20), som skrufvades fast vid armtygen.

14. Handskarna (22), med eller utan alla fingrarna fria, voro af elghud

med dera fästa skenor. A fingerhandskarna hade pek- och lillfingret 15, ring-

fingret 16 och långfingret 22 skenor. Den skenbetäckta tummen var alltid

fri från de öfriga fingrarna, äfven när dessa skyddades af ett enda samman-

hängande skenomhölje, som än återgaf den yttre formen af hvarje särskildt

finger, än som en vante öfvertäckte dem alla fyra. Till handskarna hörde

äfven kragar af jern.

15. A harnesket var anbragt en stundom vridbar hake (23), mot hvilken

lansskaftet hvilade.

16. Lårstyckena (24), som ofvantill bestodo af två skufbara skenor och

der nedanför i ett enda stycke räckte ända till knäet* fästes med spännrem-

mar. En å de skufbara skenorna anbragt skarp kant hade till ändamål att

afvärja fiendens lansstötar.

17. Knästyckena (25) voro skufbara, men liknade för öfrigt armbags-

styckena.

18. Benskenorna (26) voro dels endast halfskenor (omkring 1500) liksom

lårstyckena, dels, från en senare tid (1562), fullt omslutande skenor (benrör), som

för af- och påtagandet voro försedda med ledgångar (27) och knäppinrättnin-

gar. Till benskenorna anslöt sig ett par skufbara skenskor (28) med s. k. björn-

fötter, d. v. s. vid tårna tvärt afstympade. En jernsko af denna form, som burits

af kurfursten Moritz af Sachsen, finnes aftecknad å fig. 124 n:r 18. Innan björn-

fötterna kommo på modet, begagnades redan i tolfte århundradet och ännu i

slutet af det femtonde snabelskon, hvars snabel endast utgjorde en prydnads-

artikel, som kunde särskildt af- och påtagas; men hvarken genomstungo dessa

skor fiendens hästar, ej heller har, såsom man fordom låtit sig berättas, Libussa

dermed mördat några män. Enligt några krönikeskrifvare skall detta besynner-

liga mod haft sitt ursprung från Ungarn, enligt andra deremot från England,

hvars för öfrigt mycket välbildade konung Henrik II velat medelst snabelskon

dölja en ful utväxt, som vanstälde hans ena fot. Åfven skinnskor voro för-

sedda med dylika snablar, som under gåendet höllos upp med guldkedjor.
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Rustningarna från senare hälften af sextonde århundradet utmärka sig

genom det vackra, ciselerade arbetet, men på samma gång äfven genom de

särskilda delarnas stora tyngd. Skenor och plåtar gjordes tjockare för att

kunna skydda mot de allt mera allmänna eldvapnen. Ett harnesk, som

burits af Filip den ädelmodige, landtgrefve af Hessen, död 1567, visar sådana

vackra graveringar, synnerligast på de rundade skenor, som voro anbragta

till skydd för armvecken.

Ofvanpå rustningen bar riddaren en vapenrock af sammet eller silke

med hans dams färger. Denna klädnad sammanhölls medelst ett smalt lifbälte;

i ett bredare, rikt guldsmyckadt bälte, den s. k. riddargördeln, hängde till

venster svärdet och på högra sidan en dolk. Stundom var äfven tornersköl-

den, för att beqvämare bäras, dervid fäst, innan det kom till drabbning.

Under femtonde och sextonde århundradena innehöll dolkslidan äfven knif och

syl för att dermed skära remmar och i dessa uppsticka hål, hvilket vid har-

neskets iklädande ej sällan var af nöden.

Riddarens sporrar voro af guld eller förgylda, hvaremot hans adliga

väpnare eller vapendragare buro silfversporrar. Dock ser man nu mera sällan

sporrar från femtonde århundradet. De tyska sporrar, som ännu äro i

behåll från det sextonde, utmärka sig förnämligast genom sina stora, egen-

domligt formade klingor. Dessutom buros äfven enkla piggsporrar, sådana

man ännu ser användas i österländerna. De påspändes med remmar, öfver-

klädda med rödt eller blått sammet. A benskenor från sextonde århundradet

finner man äfven ofvanför hälen öppningar, hvarigenom de under rustningen

påspända sporrarna stucko fram.

Vigten af sjelfva riddarrustningen, oberäknadt hjelmen, vexlade mellan

47 och 61 skålpund. En hjelm vägde 4,7—11,3 skålpund, en pansarskjorta

11,3— 18, en sköld 7,5—14 och ett svärd 2,8—6,5 skålpund, hvaraf således

följer, att den sammanlagda tyngd i vapen och rustning, som riddaren hade

att bära, höll sig mellan 73 och 111 skålpund. När man besinnar, att den

fullrustade riddaren under en så tyngande börda hade att sköta sin jemväi

tunga lans och bestå strider, som fordrade stor vighet, finner man helt natur-

ligt, att den adlige gossens ridderliga uppfostran måste börja redan under det

åttonde året och var fulländad först, när han blifvit 21 år.

Emedan under riddartiden hjelmen ej inbegreps under benämningen har-

nesk, vilja vi särskildt taga i betraktande riddarens hufvudbetäckning. Den fran-

ske krönikeskrifvaren Boucicaut kallar riddarens hjelm »bacinet» eller »bassinet»,

och äfven engelsmännen nyttjade samma benämning. Under femtonde och

sextonde århundradena kallades han dock vanligen af fransmännen heaume,
af engelsmännen helmet och af tyskarna helm med de motsvarande italienska

och spanska benämningarna elmo och yelmo. Med bassinet förstå tyska

historieskrifvare ofta den öppna stormhatten, och i Notice sur le musée
de Tsarskoe-Selo menas dermed hjelmar från fjortonde och femtonde år-

hundradena. I synnerhet under det förra af dessa århundraden erhöll hjelmen

stundom en ovanlig tjocklek; oftast var han försedd med ett i spetsig vinkel
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framspringande visir, som var förfärdigad! i e!! enda stycke. Den å fig. 123

aftecknade bassine! tillhör en engelsk vapensamling, som jemte åtskilliga hjel-

mar från Towern var utstäld i Paris.

A fig. 124 äro åtskilliga hjelmformer från femtonde och sextonde århun-

dradena sammanförda. Hjelmen n:r 1, tillhörande en reffiad rustning, är för-

sedd med ett visir i helt stycke, en fals, som möjliggör hufvudets vridning åt

sidan, och ringkrage. N:r 2, som tillhör en slät, tysk rustning, har tredelad!

visir och hakstycke. N:r 3 är en spansk hjelm med visiret i fyra delar.

Dessa tre hjelmar tillhöra början och medlet af sextonde århundradet. Der-

emot är n:r 4 en hjelm från början af femtonde århundradet, begagnad vid

tornerspel med stridsklubba. Han består af förgyldt jern, och öppningarna i

visiret äro så beräknade, att de vid sådant slags tornering brukliga vapnen,

nämligen stridsklubbor af trä och korta trubbiga svärd, ej kunde såra den

kampandes ansigte. Vid de äldsta tornerspelen begagnades tunga, slutna

hjelmar (steckhelme), som vägde 20 till 21 skålpund, medan deremot, såsom vi

redan förut sett, stridshjelmen var vida lättare. Fig.

125 återger formen af en sådan engelsk hjelm från 1450,

tillhörande vapensamlingen i Towern. N:r 5 tillhör en

tysk rustning från femtonde århundradet. Till sin be-

skaffenhet företer denna hjelm en viss likhet med den

nyss nämda engelska tornerhjelmen. Hakstycket är

fastnitadt på bröstharnesket. Hjelmen med sitt i ett

enda stycke formade visir sköts rakt ned öfver hufvudet

och fästes baktill medelst en rundt om hjelmen spänd

rem vid nackskärmen. Tyska krönikeskrifvare kalla hjel-

mar af denna sort schallern, hvaremot den franska be-

nämningen är s ålade, härledd från det spanska ordet

c el ad a, »förborgad», förmodligen emedan den väl täc-
lg

*

år 1360
net Pan

kände hjelmen, hvars visiröppning endast bestod af en

tvärspringa, gjorde riddarens hufvud och anletsdrag all-

deles oigenkänliga. I följd af det sätt, hvarpå sådana hjelmar fodrallikt ned-

skötos öfver hufvudet, hände ganska lätt under fäktningen, att detta vigtiga

värn gick förloradt, hvarför ock de förut omnämda, med ledjern eller skuf-

bara halskragar försedda hjelmarna erhöllo företrädet. Hertigen af Burgund

bar vid sitt möte med Ludvig XI en hjelm å la sal a de, som, sannolikt eme-

dan han varit prydd med ädelstenar, hade kostat 100,000 thaler i guld.

De öfriga å fig. 124 förekommande hjelmarna äro s. k. bourguignots och

morions samt marinhjelmar och stormhattar, hvarjemte der äfven förekommer

en s. k. jernhatt från medlet af femtonde århundradet. N:r 6 är en öppen

hjelm af prydligt arbete, som tillhört den berömde ättlingen af huset Sforza 7

Ascanio Sforza-Pallavicino, hvilken under don Juan af Österrike deltog i sjö-

slaget vid Lepanto. 7 och 8 äro schweiziska och italienska bourguignothjelmar

samt 9 en fransk morion, alla från sextonde århundradet. Den förra hjelm-

sortén härstammar från Bourgogne, den senare från Spanien. Sjelfva benäm-



Fig. 124. Hjelmar, vapen m. m från femtonde och sextonde århundradena.
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ningen morion vilja somliga härleda från Spaniens morer, andra deremot

från det spanska ordet morro, rund kropp. Begge dessa hjelmsorter an-

vändes företrädesvis af arkebusierema till häst, den förra förnämligast i Schweiz

och Italien, den senare i Spanien, Italien och Frankrike, Af riddarna begag-

nades de äfven, i synnerhet den senare sorten, vexelvis med den tyngre visir-

hjelmen, för att sålunda något minska rustningens tyngd. Hjelmen n:r 10,

från sextonde århundradet, har burits af en italiensk sjöofficer. Han är för-

färdigad af stål och brunerad (alla sanguigna, såsom italienarna kalla denna

färgning). Sannolikt tillhörde han en amiral eller sjökapten i Andrea Dorias

dagar. Stormhatten n:r 11 bars af musketörerna och arkebusierema till fots

under sextonde århundradet. Hela det franska infanteriet under Frans I bar

sådana »cabaset», hvilken franska benämning sannolikt härleder sig från det

spanska ordet cabeza, hufvud. Sådana stormhattar och pickelhufvor finnas

ännu i stor <*nängd, Vanligen äro de prydda med hvarjehanda inetsade

figurer.

Den fullständigt pansarklädde riddaren sökte på
liknande sätt älven skydda sin stridshäst, och så-

lunda far man se både pannharnesk och skufbara sken-

harnesk till skydd för hästens länd, hals och bringa.

Att döma af gammalt guldmynt och andra minnes-

märken från kejsar Maximilian I:s tid förekommo

ock benpansar, som räckte ända ned till hofven, men
sådana pansar äro dock egentligen endast att anse

som tillfälliga mästerprof å en eller annan vapensmeds

konstfärdighet och kommo ej allmänt i bruk. Till

hästens rustning hörde vidare ett harneskskydd för

ryggen samt den jernbeslagna, stoppade sadeln, hvars

uppstående karm äfven mycket bidrog till riddarens

skyddande och till att göra honom mera sadelfast.

N:r 19 å fig. 124 är ett pannharnesk och n:r 20 en

sadel, begge från den maximilianska tiden. Till sin allmänna form liknar

denna sadel våra skolsadlar, och samma sadelform är ännu mer eller mindre

bibehållen i österländerna, såsom man kan finna genom att jemföra n:r 20 och

18 a fig. 124 med n:r 15 och 16 å fig. 120, hvilka senare återge formen af

en silfversmyckad sadel och stigbygel i drifvet och ciseleradt arbete, som till-

hört Tippo Sahib i Mysore.

Bland femtonde och sextonde århundradenas stöt- och huggvapen intar

den forna piken ännu en framstående plats. Så t. ex. var han, omformad till

medeltidens rännlans, ett kraftigt vapen. Hellebarder (helmbarten, hjelmbilor,

emedan de begagnades som anfallsvapen mot hjelmen) utgjorde på samma gång

pik och bila. N:r 12—14 å fig, 124 äro sådana schweiziska vapen. N:r 15

är en på vildsvinsjagter begagnad spjutform och n:r 16 en italiensk pistolbila,

använd som äntringsvapen.

Fig. 125. Engelsk sluten

tornerhjelm från år 1450.
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Svärd och dolkar från sextonde och sjuttonde århundradena förete konst-

rikt arbetade och ciselerade fästen, som till handens skyddande gjordes mer eller

mindre slutna. Harnesket hade nämligen i det sextonde århundradet nått sin

högsta utveckling, och emedan det skydd, det gaf mot de efter hand allt kraf-

tigare eldvapnen, var i förhållande till dess tyngande vigt mycket ringa, lade

man småningom bort det ena skenstycket efter det andra. Benskenorna bort-

lades först, hvarigenom uppkommo s. k. halfva harnesk. Derefter försvunno

äfven armtygen och lårstyckena, och slutligen voro utom hjelmen endast bröst-

och ryggharnesk bibehållna, men äfven dessa harnesk delar blott hos det tunga

kavalleriet, hvilket ännu i flera länder är dermed försedt. När sålunda jern-

Fig. 126. Svärd och dolkar från sextonde och sjuttonde århundradena.

handsken kommit ur bruk, men deremot fäktkonsten blef allt mera utbil-

dad, befans det enkla, korsformade fästet ej längre tillräckligt skyddande,

hvarför vi ock å fig. 126 se åtskilliga svärd och dolkar från sextonde och

sjuttonde århundradena med mer eller mindre slutna fästen. N:r 1 är ett

italienskt svärd med ciseleradt fäste af bruneradt stål. N:r 2, 7 och 8 äro

tyska och italienska vapen. Svärdet n:r 3, som till formen liknar den skotska

claymoren, bars af de s. k. schiavoni, dalmatiska legotrupper i venezianska

republikens tjenst, och n:r å af de under benämningen »svarta bandet» beryk-

tade trupper, som tillhörde Giovanni di Medici, brorson till påfven Leo X.

Giovanni di Medici dog ännu ung 1526, och hans trupper skola af denna

orsak fört svarta fälttecken. De tyska och italienska dolkarna under n:r 10,
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11 och 12 äro s. k. main-gauches, som fördes med venstra handen för att

parera motståndarens svärd. Samma ändamål hade de spanska dolkarna n:r

5 och 6. Den egendomligt formade dolkklingan n:r 5 var beräknad att upp-

fånga och fasthålla fiendens svärd. N:r 9 är en tysk fjäderdolk, hvars klinga

vid tryckning med fingret delar sig i tre utspärrade knifblad.

Ett engelskt arbete från Jakob I:s tid afhandlar dolkens allmänna bruk

och användningssätt. Han gjorde nämligen tjenst som prydnad, som handge-

mängsvapen och vid fältvakter på öppen mark som påle, hvarvid hästen hölls

bunden. Med honom gaf man ock sin besegrade fiende nådestöten, hvarför

detta vapen äfven blifvit kalladt miséricorde.

Vapensmidet stod fordom mycket högt. Under korstågen blef det ännu

mera utbildadt genom den bekantskap, män då gjorde med de österländska

vapnen. För öfrigt vet redan sagan förtälja om mången konstförfaren vapen-

smed, om vissa berömda svärds underbara förmåga och om det märkbara

förloppet vid deras tillverkning.

Åtskilliga svärd hade ock sina särskilda namn. Oliviers svärd bar nam-
net Alteclere, Rolands Durindana, Siegfrieds Balmung, Vilhelms af Oranien

Schoyus, Gankluns Malagir eller Murgalle, Engelirs Glarmiel, Arnolds Mal,

Angantyrs Tirfing o. s. v. Bland dem hade ock flera sin särskilda historia.

Den nordiska sagan talar om berömda smeder och deras tillverkningar. De höllo

vad med hvarandra på lif och död, hvilken skulle kunna tillverka det bästa

svärdet eller den bästa rustningen. Wieland gör en gång ett svärd, som

är konung Nidung till nöjes, men ej tillfredsställer mästaren sjelf. Denne sön-

derfilar svärdet till stoft, som utröres med mjölk och knådas med mjöl till

en deg, hvarmed han göder fåglar. Fågelträcken uppsamlas sedan och föres

i smältässjan; af det utsmälta jernet smider Wieland ett svärd, som är min-

dre än det förra, och med detta anställes nu följande prof. Han går med
konungen ned till floden, hvari han kastar en två fot tjock ulltofva;

denna låter han drifva med strömmen mot svärdet, som skär igenom hela

tofvan. Men ännu är Wieland ej nöjd. Han sönderfilar äfven detta svärd,

göder å nyo sina fåglar, smälter träcken och tillverkar ett med guld in-

lagdt och med prydligt fäste försedt svärd, hvarmed han skär igenom en tre

fot tjock ulltofva. Nu infinner sig Amilas i en af honom sjelf förfärdigad

rustning och önskar, att Wieland skall profva henne. Denne lägger sitt svärd

på hjehnen och gör så ett snitt genom både hufvud, bröst och mage. Nu
frågar han, om Amilas märker, att svärdet skär, och denne svarar: »mig tyckes

liksom kallt vatten före genom kroppen på mig». Wieland tillsäger nu Amilas

att ruska på sig, och när denne det gör, faller han sönder i två delar. Så
berättar Biisching i sitt »Ritterwesen».

Sådana svärd gör man ej nu mera, men allt sedan forntiden är österlandet

berömdt för sina utmärkta huggvapen, hvartill materialet skall utgöras af det

ej mindre berömda, allt sedan uråldriga tider tillverkade indiska gjutstålet (wootz).

Mest beundransvärd är österländingens skicklighet att bearbeta jernet i kallt
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tillstånd. Så t. ex. äro samtliga hindustanska sköldar kallt hopsmidda af

två jernplattor, nämligen ett midt- och ett randstycke, och detta sköldsmide

fortgick i Delhi ända till det stora upproret 1858. Ju mindre utsirad en sådan

sköld är, desto större värde har han. Förekommer på sköldytan någon guld-

damaskerad blomma eller annan prydnad, som ej passar in med det hela, kan

man vara säker på, att smeden dermed velat dölja något fel.

Pansaret, som i Europa först efter tråddragningskonstens uppfinnande

i fjortonde århundradet kunde erhålla sin fulländade form som en sannskyl-

dig jernväf eller jernflätning (fyra ringar sammanhållna af en femte), var, efter

livad vi redan sett, mycket tidigare kändt i österlandet, emedan man der

bättre förstod att smida fin metalltråd. För ringarnas hopnitning begagnades

med sänken försedda stampar och städ, och å sjelfva nitningspunkterna er-

höllo de formen af bjuggkorn, hvarifrån uttrycket cotte de mailles å grain

d'orge är härledt. Att dock äfven i Europa en eller annan pansarskjorta,

buren af någon högförnäm person, förekom redan före ofvan angifna tid, kan

man med skäl sluta till af medeltidens diktverk och andra minnesmärken.

Med den under fjortonde århundradet började användningen af plåthar-

nesk utbildar sig äfven plåtslageriet till ett konstnärligt yrke. Har ne sk-

in ak ar en måste med sina enkla verktyg kunna drifva jernplåten i hvarje-

handa former och deraf bilda figurer i upphöjdt arbete, en konst, som i sin

fulla höjd nu mera är nästan alldeles utdöd. Blott med pressmaskiner skulle

man i våra dagar kunna forma hjelmens hvälfda del, kalotten, i ett enda

stycke, såsom medeltiden fordrade. Äktheten ^af en hjelm från denna tid kan

derför ock bedömas deraf, att någon väll- eller lödningsrand ej finnes på
kalotten. Det förekommer ofta, att äkta, släta hjelmar af fornsakshand-

larna skäras i två delar, hvilka, sedan de blifvit försedda med drifna

vackra figurer i upphöjdt arbete, åter hoplödas. Men medeltidens vapensmed

förstod att reda sig utan sådana åtgärder; han åstadkom sina drifna ar-

beten å den helhvälfda kalotten. Såsom vi redan nämt, tillhöra de ädlaste

harneskformerna tiden mellan 1500 och 1520. I »Weiss Kunig», en bok, som

nedskrifvits i enlighet med kejsar Maximilian I:s egna anvisningar, finnes en med

allt tillbehör försedd vapensmedja afbildad. Ehuru visserligen arbetet i dessa

verkstäder ej sköttes på ett efter nutidens begrepp fabriksmässigt sätt, har

man dock exempel på, att de kunnat utföra rätt stora beställninger. Så t. ex.

försågo Milanos vapensmeder efter striden vid Macalo (den 11 oktober 1427")

på några dagar 4 000 ryttare och 2 000 knektar ej allenast med harnesk, utan

äfven med full utrustning iöfrigt.

Bland berömda tyska harneskmakare kunna nämnas Desiderius Kollman

i Augsburg, Lorenz Plattner och Wilhelm Seussenhofer. Kollman var i syn-

nerhet en utmärkt hjelmsmed. Han lefde ännu år 1532 och har bland annat äfven

förfärdigat vissa delar af den spanske infanten don Felipes rustning, för hvilka

han erhöll 15000 kronor. I Dresden förvaras en rikt förgyld stålrustning för både

häst och karl, som sannolikt är Kollmans arbete, utfördt för kurfursten Christian

I:s räkning. Å denna rustning äro Herakles' storverk framstälda i upphöjdt ar-
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bete, och hon skall ha kostat 38 000 kronor. Lorenz Plattner åtnjöt hos kejsar

Maximilian stort anseende och deltog ofta i hans fälttåg. Seussenhofer, som vistades

vid båda kejsarna Karl V:s och Ferdinand I:s hof, tillverkade åt dessa monarker

praktfulla rustningar, som Augsburgs guldsmeder försågo med siraterna. Han

dog i högt anseende 1547. Bland Italiens mest framstående harneskmakare må
nämnas Filippo Nigroli jemte bröder, som arbetade åt Karl V och Frans I,

Giovanni Ambrogio den äldre, Bernardo Civo och milanesen Geronimo
Spacini, som förfärdigat Karl V:s berömda sköld.

Hvarje harneskmakare hade sin särskilda stämpel, hvarmed han märkte

sina arbeten. Fig< 127 är en sådan stämpel, begagnad i Augsburg.

Afven i Iran finna vi utmärkta hjelmsmeder. Bland de i det föregående

aftecknade österländska hjelmarna äro flera förfärdigade af persiska smeder.

I östern är man i synnerhet öfvad i konsten att anbringa sirater, bland annat

medelst en damaskeringsmetod i guld och silfver, som äfven utbredde sig till
^

Europa och i sextonde århundradet blomstrade i Milano och Venezia. Orna-

menten voro dels inlagda, dels upphöjda. I de förra, som äro af mera varak-

tig art, skjuter den ädla metallen ej fram öfver [grundytan, hvilket deremot är

å
fallet i de senare, som påminna om silfver- och perlstickeri-

arbeten. Mästare i denna damaskeringskonst voro italienarna

Figino, Ghinello, Pellizoni, Piatti m. fl. Af egendomlig

art är den damaskering, som brukas i Marokko; vapenorna-

Tu*. 127. Tillverk- menten bestå der nämligen alltid af silfver och koppar jemte

uiDgsstämpel a augs- hvarandra.
burgska harnesk.

Tillverkningen af blanka vapen har sedan gammalt utgjort en särskild

afdelning af vapensmidet. I Europa uppblomstrade vapentillverkningen i syn-

nerhet med riddarväsendet. Från och med trettonde århundradet får man
höra talas om berömda klingsmeder och svärdsfejare i Nurnberg, Solin-

gen, Herzberg m. fl. ställen. I synnerhet i Solingen, der ännu i dag detta

slags tillverkning drifves på bästa sätt, infördes efter hand åtskilliga förbätt-

rade former å hugg- och stötvapnen, medan samtidigt sättet att härda, slipa,

polera, gravera, etsa och förgylla klingorna blef allt mera fulländadt. Men
äfven engelska och franska verkstäder utmärkte sig redan tidigt för sina för-

träffliga arbeten. Naturligtvis kan man i våra dagar med de bättre hjelp-

medel, som nu äro att tillgå, lika väl förfärdiga goda vapenklingor som andra,

utmärkta stålvaror, men någonting fullt jemförligt med den äkta damasken-

klingan, idealet för alla huggvapen, har man dock ännu ej kunnat åstadkomma;

måhända fäster man ock nu för tiden mindre vigt vid erhållande af sådana

mästerverk.

Arbetsförloppet vid tillverkningen af en värj- eller sabelklinga skiljer sig

i allmänhet ej från de på hvarandra följande operationer, hvarmed andra

skärande stålvaror förfärdigas. Vanligen utgör en blandning af jern och ståt

råämnet, ehuru anmärkas bör, att i nyaste tid åtskilligt skärande gods äfven

tillverkas af stål enbart. Tillverkningen af en vapenklinga börjar sålunda,
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att en jernstång lägges mellan två stålstänger och de tre stängerna hopvällas-

till en enda stång. Denna afhugges på midten, hvarefter de begge stånghalfvorna

läggas på hvarandra och å nyo sammanvällas. Härigenom erhåller klingämnet

i midten ett dubbelt så tjockt stålskikt, hvilket också for den blifvande eggen

är nödvändigt. Ämnet är nu till längd och bredd vid pass en tredjedel min-

dre, än den deraf färdigsmidda klingan skall blifva, men ungefär halfannan

gång tjockare. Tången för fästet bildas vanligen af ett stycke jern, som med
sina hakformigt böjda ändar skjutes på skenan och efter skedd hopvällning grof-

smides. Derpå blir äfven klingan genom en från fästet mot spetsen fortskri-

dande utsmidning någorlunda tillformad. Efter denna behandling, hvarunder

hon vid pass fem gånger måste å nyo upphettas och bland annat äfven

erhåller sin i genomskärning kilformiga tillspetsning ut mot kanten, undergår

hon mellan två stampar, den ena fäst å städet, den andra träffad af slagen

från en tung hammare, en annan steg för steg fortskridande behandling, hvari-

genom hon, vanligen i tre upphettningar, erhåller utefter begge sidorna den

urskålning, som utgör ett vilkor för hennes behöriga lätthet. Medelst ham-
ring mot en sned städyta utsmides nu kanten till en skarp egg. En sådan

endast utefter ena kanten fortgående utsträckning gör, att klingan slår sig

krokig, såsom man ock verkligen afser t. ex. hos en sabelklinga. Genom väl

afpassade motslag å baken kan man dock efter behag göra krökningen mindre

eller helt och hållet upphäfva henne. Under tiden fordras 3—4 upphettningar

samt derefter ytterligare en för att få tången färdigsmidd. Ämnet till en värj-

eller sabelklinga måste alltså under arbetets fortgång ungefär femton gånger

upphettas. Derpå följer nu den kalla klingans slipning eller filning, som har

till ändamål att borttaga den oxiderade metallhinnan och alla större ojemn-

heter, hvarefter, som bekant, eld och vatten eller hetta och köld i vexelverkan

mot hvarandra åstadkomma härdningen. I härdningsvattnet neddoppas först

klingornas tjockaste delar, d. v. s. deras öfre del och baken, sedan man dess-

förinnan helt hastigt stuckit dem i rödglödgadt tillstånd genom en hög sön-

derstött och fuktad hammarslagg. Anlöpningen sker öfver glödande kol till

lämplig värmegrad.

Klingorna slipas mot stora, våta slipstenar, baken och plattsidorna på
tvären, men eggen längs efter. För klingornas urskålningar begagnar man, lik-

som för rakknifvar, stenar af mycket liten diameter, som gå mycket fort och

likaledes slipa på tvären. När urskålningarna äro dubbla, sker dock slip-

ningen längs efter klingan medelst små stenar, som äro försedda med två pa-

rallela, tunnbandslika upphöjningar. Efter slipningen följer till sist klingornas

polering med smergel mot skifvor af lämplig form, hvilken försiggår längs efter,,

utom närmast tången, der ungefär två tum af klingans hela längd poleras på

tvären. Sin mest fulländade glans erhålla dock klingorna genom polering mot

träskifvor, som, sedan de blifvit ingnidna med träkol, glättas med agat eller

blodsten.

Den färdiga klingans hårdhet, styrka och smidighet profvas på hvarje-

handa sätt. Smidigheten utrönes genom att medelst ett småningom stegradt
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tryck på tången, medan spetsen är orubbligt stödd, böja klingan åt hvartdera

hållet. Den krökning, klingan då undergår, bör bilda en naturlig bågform och,

när trycket sedan upphört, åter alldeles försvinna. Ett annat prof är att med

ilata klingan slå så hårdt man kan mot ett bord eller ett rundt träblock.

Men det mest afgörande profvet är att med eggen på tre olika ställen af

klingan hugga mot kanten af en jernskena om 2—2 V2
liniers tjocklek. Aflöper

detta prof utan några inhugg i eggen, bör väl klingan få anses fullgod.

Rätt ofta undergå klingorna en ytterligare bearbetning för att er-

hålla ett vackrare utseende. Så t. ex. ger man dem öfver koleld en blå an-

löpning. Medelst i hett tillstånd pålagdt och sedan med polerstålet gnidet

bladguld åstadkommer man sirater, som i synnerhet på blå botten taga sig väl

ut, eller ock använder man en etsning, som ganska oegentligt blifvit kallad

olamaskering och tillgår sålunda, att man å den polerade ytan med ett fer-

nissartadt smält ämne anbringar teckningar och sålunda täcker de ställen, som

-skola förbli blanka. Derefter utsättas de oskyddade delarna för saltsyreångor,

och sedan dessa verkat till fyllest, skaffar man åter bort fernissan samt er-

håller sålunda speglande sirater på matt botten.

Damaskenklingor. Af helt annan och egendomlig art äro de sirater,

som utmärka de äkta damaskenklingorna. De tillhöra nämligen sjelfva metall-

massan och framträda således å nyo för hvarje förnyad afslipning. Emedan
de bildats genom en alldeles egendomlig tillverkningsmetod, utgöra de derjemte

«tt bevis på klingornas utmärkta egenskaper och ha alltså en vida högre

betydelse än den att endast vara en ytprydnad. Turkar och perser skilja

mellan fyra hufvudsorter damaskenstål, nämligen: 1) kirk-nerdéven, »fyrtio

afsatser», som fått sitt namn deraf, att på hvardera klingytan tjugu vågfor-

miga ränder synas slingra sig tvärt öfver hennes längdådror; teckningen å den

grå eller den svarta klingan ger henne en viss yttre likhet med en strömmande

bäck; 2) kära korasan; klingair försedd med en stor mängd våglinier och

nästan alldeles svart; 3) kara-taban med vågformiga ränder å den svartgrå,

glänsande klingan; och 4) sjam, egentligen det arabiska namnet på hela

Syrien samt i inskränktare mening på Damaskus. Under denna klass sam-

manföras alla öfriga damaskenklingor, till och med de konstantinopelska,

som äro de minst vackra. Perserna skilja dock egentligen mellan tio

olika sorter, hvaribland äfven en guldskimrande. Af ofvan anförda fyra huf-

vudsorter skattas de begge första högst. I Indien och i synnerhet i Delhi an-

ses damaskensmidet ha bibehållit sig renast. Som de bästa klingorna anses

<le, som förskrifva sig från Assad 'Oulla, sjahen Abbas den stores berömde

vapensmed.

Om det sätt, hvarpå österländingarna vid tillverkningen af damasken-

klingorna gå eller gingo till väga, har man i vestern ej någon tillförlitlig kän-

nedom, eller åtminstone, om man nämligen antar, att nyckeln till gåtan nu

mera blifvit funnen i Ryssland, har man förut ej alls haft reda derpå. Den

egendomliga vattringen i de med hvarandra omskiftande, ljusa och dunkla,
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slingrande ränderna måste naturligtvis inge den föreställningen, att damasken-

klingan förfärdigades af två olika råämnen, nämligen stål och jern eller ock

hårdt och mjukt jern, hvilka genom mångfaldiga gånger förnyad hopvällning

blifvit så med hvarandra omblandade, som klingans damaskerade ytor utvisa.

Från ett sådant antagande utgingo ock alla de efterbildningsförsök, som på
olika tider blifvit i Solingen, Frankrike, England och Italien gjorda, och med
derpå grundade tillverkningsmetoder, hvilka naturligtvis kunna på mångahanda

sätt mer eller mindre förändras, har man allt hittills låtit sig nöja, och man
kan äfven med dem verkligen åstadkomma ganska vackra damaskeringar, ehuru

de till sin art ha föga eller intet gemensamt med den äkta damaskenklingan.

Så t. ex. förfar man vid tillverkningen af damaskerade gevärspipor på föl-

jande sätt. Tunna stänger eller band af jern och stål läggas vexelvis på hvar-

andra och hopvällas till ett enda stycke, som uträckes under hammare till en

stång. I glödande tillstånd vrides sedan denna stång spiral- eller skrufformigt

omkring sin egen axel, hvarefter hon, om man så vill, hugges i två delar, de;

begge halfvorna hopvällas och utsmidas till en stång, som å nyo vrides o. s. v.

Slutligen utsmides ämnet
(
tili bandjern, som vrides spiralformigt omkring en

jerndorn, kring hvilken nu gevärspipan smides, sedan först de särskilda

spiralerna blifvit med hvarandra hopvälda.

Bästa sättet att åstadkomma hvarjehanda damaskeringar utgör en af

italienaren Crivelli uppfunnen förfinad tillämpning af nyss beskrifna allmänna

damaskeringsmetod. Smidda stålband, som äro 2
/3
— 1 tum breda och l

/n lime

tjocka, omlindas med lika tjock jerntråd i glesa spiraler, hvilka smidas i

rödglödgningshetta, så att jernet till en del tryckes in i stålet, hvarefter flera

sålunda tilldanade stänger läggas på hvarandra och sammanvällas till ett stycke^

Detta uträckes och afhugges i två eller tre delar, som å nyo hopvällas, ut-

* räckas o. s. v., och sålunda fortgår arbetet med ännu ett par gånger förnyad

hopvällning eller garfning m. m. I hvilket fall som helst består den hopgarf-

vade stången af ett stort antal med hvarandra omvexlande, högst tunna lager

af stål och jern, men dessa kunna ej i följd af det föregående förfarandet

och böra ej heller inbördes bilda plana, parallela begränsningsytor, såsom t. ex.

de särskilda arken i en hoppressad papperspacka, utan äro tvärtom på mång-

faldigt sätt böjda och krökta eller, såsom bergsmannen säger om sina skiktr

förkastade. Om man alltså filar eller slipar stångens plana sidyta, genom-

skäras och blottas på olika ställen olika skikt, och man erhåller en af olika

beskaffade ränder och ytor sammansatt teckning, som derjemte dock på det

hela förråder en viss likformighet. Utfilas små halfrunda tvärrännor vexelvis

på stångens bägge sidytor, men för öfrigt tätt intill hvarandra, erhåller hon

ormlika krökningar. När derefter stången å nyo plansmides, bildar da-

maskeringen ormlikt vridna linier eller snarare, då dessa linier korsa

hvarandra, ett nätverk af ellipsformiga maskor. Ännu mera godtyckligt ge-

staltar sig damaskeringen, om man, i stället för att utfila rännor i stången,,

smider henne i något sänke, hvarigenom å henne bildas upphöjda figurer. När

dessa upphöjningar sedan bortfilas, framträda å den etsade ytan motsvarande
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teckningar i form af fina linier. Det är nämligen en väsentlig sak, att det

damaskerade arbetet blir etsadt, d. v. s. en kort tid utsatt för någon svag

syra, ty endast derigenom, att de särskilda partierna af arbetet allt efter sin

olika kemiska sammansättning i olika grad angripas af syran, blir den å stån-

gens slipade och polerade yta förut oskönjbara ådringen eller streckningen

synlig.

Ehuru visserligen all sådan på nu anförda sätt åstadkommen damaske-

ring ej är af äkta sort, har man dock allt skäl att antaga, att den inre be-

skaffenheten hos sålunda damaskerade klingor bör vara ganska god. Genom

den flerfaldiga gånger förnyade garfningen och den sålunda åstadkomna fina

sammanväfningen af de begge metallsorternas olika beskaffade tågor bör i all-

mänhet metallblandningen erhålla vida större seghet och spänstighet, än hvar-

dera metallsorten i och för sig besitter. Man har dock aldrig velat påstå,

att någonsin annorstädes klingor blifvit tillverkade, som kunnat fullt mäta sig

med den utomordentligt goda österländska damaskenklingan, och denna oför-

' måga bör nu mera ej förvåna, sedan man ändtligen fått utredt, att den öster-

ländska klingan tillverkas på helt annat sätt, än man i Europa trott och sökt

efterlikna. Från Ryssland har man, såsom nyss nämts, först nyligen fått den

rätta förklaringen. Der finnes nämligen i Slatust i Ural en vapenfabrik, hvars

tillverkningar, som utgöra frukten af ingeniören Anossoffs utmärkta, framgångs-

rika försöksarbeten, äro i alla afseenden fullt jemngoda med de äkta asiatiska.

Om, såsom han tror och äfven högst sannolikt är, hans förfaringssätt öfver-

ensstämmer med det asiatiska, tillhör honom äran att ha varit den nye upp-

finnaren af denna österländska konst. Ty huru lätt det än var för honom att

-der förskaffa sig asiatiska vapenmönster, kunde han dock ej från samma håll

hemta ringaste upplysning angående tillverkningssättet, hvilket sålunda förblef

•en hemlighet, som han endast genom egna försök kunde lyckas utforska. Re-

sultatet af dessa forskningar är i korthet följande. Det damaskerade stålet

utgör ej en blandning af två olika metallämnen, utan är ett slags gjutstål, i

hvars massa damaskeringen bildas så att säga af sig sjelf, cfch de olika

tecknade former, som damaskeringen antar, bero af den längre eller kortare

tid, hvarunder elden får verka. Till stålberedningen begagnas ej kol i vanlig

form, utan grafit. Man kan erhålla damaskeradt stål redan genom att smälta

jernmalm med grafit, men malmen måste då vara af renaste art, hvarjemte

stålberedningen då går mycket långsamt samt fordrar mera grafit och bränsle

än eljest. Anossoff förmodar, att detta var det äldsta tillverkningssättet.

Lättare än af jernmalmer beredes stålet af metalliskt jern. Af sist-

nämda råämne tillverkas ock damaskenstålet i Slatust, der arbetsförloppet är

i korthet följande.

Liksom vid vanlig gjutstålsberedning försiggår smältningen i små eld-

fasta lerdeglar, som insättas i en blästerugn. 12 skålpund metall är det hög-

sta, som på en gång bearbetas, emedan smidningen af större stålklumpar blefve

-allt för svår. Stundom utgör jerninsatsen endast 7,05 till 9,40 skålpund, ty ju

mindre jern man smälter, desto hårdare blir stålet. I degeln öfvertäckes jer-
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net med en blandning af grafit, hammarslagg och något flussämne, såsom bränd

qvarts eller dolomit, hvilka båda ämnen äro lika användbara. När den så-

lunda fylda och derefter väl tillslutna degeln stått 3 l

j2 timmar i elden, är me-

tallen öfvertäckt med ett tunt lager af smält slagg, på hvars yta den ännu

återstående grafiten simmar. Redan nu har metallen antagit en svag, längs

gående randning på ljusare botten samt derjemte, om grafiten var af god be-

skaffenhet, äfven ett visst färgskimmer. Efter ännu en half timmes upphett-

ning har han erhållit en vågformig damaskering, och efter ytterligare en half

timme är vattringen mera tydligt utpräglad. Uthärdar degeln ännu starkare

hetta, erhålles en nätlik vattring, som efter hand framträder allt tydligare och

stundom öfvergår i en bandlik. Under hela detta förlopp blir efter hand gra-

fitåterstoden allt mindre. Grafiten bör vara af bästa beskaffenhet, emedan i

annat fall stålet sällan blir rätt smidbart. Minskas tillsatsen af grafit, blir

damaskeringen mindre skarp, och man får ett mjukare stål.

Efter slutad eldning och sedan ugnen, hvari degeln lemnas qvar, svalnat,

har man som smältningsalster en stålkaka med alldeles slät, damaskerad öfver-

yta utom i midten, der en insjunkning finnes, hvari äfven kristalliseringen ger

sig tydligast till känna. Om en sådan insjunkning saknas, har afkylningen ej

skett nog långsamt; kakan är då ihålig och stålet osmidbart och värdelöst,

äfven om det skulle förete den vackraste teckning.

Under en liten knipphammare uträckes stålklumpen i 3—9 upphettningar

till stänger. Ju mera motspänstigt stålet vid denna behandling visar sig

och ju längre det håller sig glödgadt under hammaren, desto bättre är det.

I hvitglödgningshetta blir det alldeles förderfvadt, eller åtminstone går damaske-

ringen förlorad. Glödspånet, d. v. s. den oxidhinna, hvarmed metallen under

uträckningen öfverdrages, återger damaskeringen på ett skönare, mera utpräg-

ladt sätt än sjelfva stålet, och denna omständighet ger redan nu en ganska

god ledning för bedömandet af stålets användbarhet. Den mycket omvexlande

teckningen beror nämligen ej på en tillfällighet, utan är tvärtom en skrift,

hvilken ger honom, som kan tolka henne, en bestämd anvisning rörande stå-

lets godhet.

För att arbetet skall lyckas, är det alldeles nödvändigt, att stålmassan

får ytterst långsamt stelna i degeln. Det är nämligen just under sjelfva stel-

ningen, som damaskeringen sålunda bildas, att den smälta massan då ur sig

urskiljer ett jern med större kolhalt, hvars utkristallisering åstadkommer teck-

ningen.

När man på sned betraktar ett damaskeradt stål, företer det jemte rand-

ningen äfven ett redan på den stelnade stålkakan skönjbart färgskimmer, hvil-

ket likaledes utgör ett säkert prof på -godheten. Sådant stål, som alldeles

saknar denna egenskap, är dåligt och brokigt. Det goda stålet deremot kastar

ett blåaktigt sken, och det allra bästa ger ifrån sig ett guldskimmer.

Stålstängernas vidare behandling företer ingenting egentligen nytt, men

emedan denna stålsort är ytterst ömtålig och känslig, måste ej blott vid smid-
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ningen, som endast får ske vid rödglödgning, utan äfven i öfrigt, vid härd-

ningen, slipningen o. s. v., den största försigtighet iakttagas.

Bland de i Europa tillverkade klingorna voro och äro de spanska från

Toledo de mest berömda, ett företräde, hvarför de ha att tacka det utmärkta

stålet från Biscayas och Guipuzcoas bergverk. En af Toledos berömdaste

klingsmeder var Juan Martinez. Jubinal i »Notices sur les armes defensives»

(Paris 1840) upptar ej mindre än 90 tillverkningsstämplar a klingor, utgångna

från tolediska vapensmedjor.

Afven de tyska klingsmederna märkte sin tillverkning på hvarjehanda

sätt. A passauklingorna förekom i synnerhet vargstämpeln, en å klinga»

instampad varg, som dock lika väl skulle kunna vara hvilken annan fyrfoting

som helst. En hertig Albrecht af Österrike skall 1349 ha meddelat rättigheten

till denna stämpel, som dock äfven förekommer på klingor från Solingen. Varg-

klingorna voro mycket berömda, och hos^kaukaserna finnas ännu sådana, af

dem högt skattade vapen. Man påträffar der ännu mycket gamla europeiska

klingor, bland annat äfven sådana, hvilka jemte vargstämpeln äfven bära sme-

dens namn. A somliga står

det således att läsa: Pe-
ter Munsten me fecit

Solingen, å andra åter-

finner man namnet af den

berömde tolediske kling-

smeden Andrea Ferrara,

o. s, v. Bruket att i klin-

gan inhugga ord och hela

meningar är mycket gam-

malt, och med införandet af etsningskonsten, hvilken harneskmakare och kling-

smeder använde efter mönster af berömda målare, blef efter hand smaken

derför allt större, så att i sextonde århundradet, då saken drefs till sin ytter-

lighet, hela böner, stamträd, kalendrar m. m. etsades på klingorna.

De mest betydande verkstäderna för tillverkning af blanka vapen finnäs

för närvararide i Solingen i Rheinpreussen. Der varande vapentillverkning

går tillbaka ända till tolfte eller trettonde århundadet. I början och länge

inskränkt inom ett strängt slutet skrå, fick hon först en större lifaktighet, när

landet i början af detta århundrade kom under franskt välde och skråbanden

borttogos. Många intelligenta krafter, som förut genom skråtvånget varit ute-

stängda, egnade sig nu åt dessa yrken, och särskildt gjorde sig Daniel Peres

förtjent genom upptäckten af den engelska polityren och införandet af saxtill-

verkningen, som nu der syseisätter tusentals arbetare. För tillverkningen af

slidor och fästen finnas stora verkstäder i sjelfva staden, medan arbetet med
klingornas smidning, härdning, slipning och polering nu som förr bedrifves af de

här och hvar i bergen och vid Wupperfloden bosatta mästarna. Märkvärdig

är clen utsträckning, hvartill arbetsfördelningen är genomförd. Svärds- och

Fiff. 128. Toledoklin^a.



KNIF OCH GAFFEL. 129

grofsmederna ge det råa stålet dess första form. Derefter går det till här-

daren, som. .ger klingan hennes spänstighet, och vidare till sliparen, som gör

henne blank. Allt efter klingornas olika finhetsgrad slipas de en- eller flera

gånger med smergel och olja* mot trä, hvarefter de öfvertagas af monteraren

för att förses med fästet, hvarå likaledes flera arbetare efter hvarandra dess-

förinnan nedlagt sin konstskicklighet. Förfärdigandet af en slida, en ring

o. s. v. fordrar likaledes flera arbetare, och sålunda vandrar svärdet, innan

clet kommer till köpmannens lager, genom en hel rad af händer.

Solingens vapenhandel omfattar alla verldsdelar. Genom engelska hus

gå tusentals sablar till Afrikas kuster. Huru mycket Solingen inom någon

viss tid förmår tillverka, beror naturligtvis af fordringarna i afseende å god-

heten. Under de senaste krigen ha ej sällan enskilda fabrikanter kunnat i

veckan lemna 1 000 sidovapen fullt färdiga, och om alla fabrikerna anstränga

sig till det yttersta, böra de under samma tid kunna åstadkomma åtminstone

8 000—10 000 sådana vapen.

Fig. 129. Slipning af stålvaror i Sheffield.

Knif och gaffel.

Bruket af bordsknifvar anses först i sextonde århundradet ha blifvit

allmänt, och man torde väl alltså få antaga, att det är från den tiden,

knifsmidet vunnit någon egentlig utveckling, ehuru dess första ursprung

Uppfinningarnas lok. VI.
"
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som ett särskildt yrke måste förläggas vida längre tillbaka. I England har

knifsmidet nu mera sitt hufvudsäte i Sheffield, i Tyskland 1

i vissa delar af

Westphalen, i synnerhet i Solingen och dess omgifningar. I Frankrike lemnar

Paris egentligen endast lyxvaror, hvartill klingorna i synnerhet tagas från de-

partementen Puy-de-Dome, Haute-Marne och Vienne, der denna tillverkning

håller sig samlad. I Sverige är, som bekant, Eskilstuna hufvudort för

tillverkningen af knifvar, saxar m. m., hvilka i godhet kunna fullt jemföras

med de engelska, och särskildt är det i närheten af denna stad belägna Ståhl-

fors, 1848 anlagdt af sin nu varande egare L. F. Ståhlberg, bekant för de

goda bordsknifvar m. m., som der tillverkas.

Till knifsmidet begagnas dels garfvadt stål, dels gjutstål. Det förra

är i synnerhet tjenligt till sådana egghvassa stålvaror, som ej behöfva någon

synnerlig hårdhet, men deremot måste ega en viss fasthet eller spänstighet.

Bland alla stålsorter antar deremot gjutstålet den högsta, renaste polityr och

den starkaste härdning. Derför begagnas det ock till alla finare smiden, såsom

rak- och pennknifvar, kirurgiska instrument, saxar af bästa sort o. s. v.,

men det är dyrt och dessutom sprödt, så att eggen å deraf tillverkade knifvar

m. m. lätt blir skårig.

I tillverkningssättet ha dessa stålvaror, huru olika till sin form de än

må vara, mycket gemensamt. Med afseende å deras råämne skiljer man
dem i två hufvudgrupper. De göras antingen helt och hållet af stål, eller

ock äro de stålade, d. v. s. bestå af sammanväldt jern och stål, hvilket senare

endast bildar eggen, medan jern för öfrigt utgör sjelfva hufvudämnet. De
minsta och finaste fabrikaten, såsom rak- och pennknifsblad, smärre saxar

och kirurgiska instrument, tillverkas endast af stål, hvaremot större och gröfre

verktyg m. m. tillhöra den senare gruppen. Emedan jernet är mycket billi-

gare, nedsätter det tillverkningskostnaden, men ofta utgör dock denna bespa-

ring endast en bisak. Ej sällan afser man med jernets användning äfven ett

högre ändamål, nämligen att göra fabrikatet mera varaktigt. Det sega, tra-

diga jernet, som saknar all benägenhet att springa af, är ett särdeles passande

ämne att deraf bilda stommen till ett skärande verktyg, medan deremot det

mera hårda, men äfven mera spröda stålet måste tagas till sjelfva eggen.

Tillverkningen af en knif eller annan hit hörande stålartikel börjar med
smid ningen, hvarigenom det blifvande fabrikatet får sin ungefärliga form,,

sedan dessförinnan, när det endast är fråga om en stålad vara, jernet och

stålet blifvit sammanvälda. Härpå följa Vanligtvis ett noggrannare efter-

arbete med fil o. s. v. och derefter den vigtiga härdnings- och anlöp-

ningsprocessen. Genom våt slip ning mot kringlöpande slipstenar erhåller

det härdade ämnet sin slutliga form, medan derjemte ytorna göras blanka och

eggen hvässes. Slutligen poleras varan till erforderlig grad mot kringlöpande

skifvor under användning af finare, polermedel, nämligen först smergel, derefter

kalk, tennaska, jernoxid o. s. v. En fullgod,^ vacker och glänsande polityr

kan dock endast åstadkommas på hårdt stål.
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Härdning och anlöpning. Det vigtigaste, för alla skärande och stickande

stålvarors godhet mest bestämmande arbetet är en väl utförd och afpassad

härdning vid den värmegrad, som erfarenheten visat vara den bästa; men
härtill fordras ett belopp af skicklighet och insigt, som endast en eller annan

arbetare förmår tillegna sig.

Upphettningen för en sådan härdning sker för det mesta i en vanlig

Öppen smedässja med träkol eller kåks. Denna upphettning måste stegras

ända till glödgning; ljus rödglödgning är i allmänhet den tjenligaste härdnings-

hettan. Härpå följer omedelbart neddoppningen i kallt vatten (härdningsvät-

skan), som omröres med stålgodset. Detta blir i följd af den plötsliga af-

kylningen glashårdt och är då för de flesta ändamål obrukbart samt måste ge-

nom förnyad upphettning, som dock aldrig får gå till glödgning, göras mindre

sprödt och bekomma erforderlig spänstighet. Denna upphettning kallas an-

löpning. Blir nu det glashårda stålet endast föga upphettadt och derefter

åter afkyldt i vatten, har det i behåll det mesta af sin förra hårdhet och

sprödhet, men ju längre deremot upphettningen drifves, desto vekare blir det.

Det är alltså af största vigt att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma upp-

hettningens gradtal, och härtill tjena de s. k. anlöpningsfärgerna, som, när ett

stycke blankt stål upphettas, bildas på dess yta. Anlöpningsfärgerna fram-

träda i följande ordning: ljust halmgult vid 221 graders upphettning, mörkare

halmgult vid 232 grader, orangegult vid 243, gulbrunt vid 254, gulbrunt med
en dragning i purpurrödt vid 265, purpurrödt vid 277, ljusblått vid 288, mörk-

blått vid 293, svartblått vid 317 och hafsgrönt vid 332 grader.

Ljusgul anlöpning passar för lansetter, mörkare halmgul för rakknifvar

och de flesta kirurgiska instrument, orangegul för pennknifvar, gulbrun för mejslar

och plåtsaxar, purpurblandad gulbrun för hyflar och yxor, purpurröd för bords-

knifvar och saxar, ljusblå för klingor och urfjädrar, mörkblå för dolkar, bor-

rar och finare sågblad samt svartblå för vanliga sågblad.

Smidningen af bordsknifvar fordrar två arbetare, nämligen smeden

eller mästaren, som sköter knifämnet med den ena handen och med den an-

dra en liten hammare, samt ett biträde, som slår på med en tyngre hammare.

Sålunda utsmides vid rödglödgningshetta den ena ändan af en stålstång ganska

fort till den ungefärliga formen af ett knifblad, afsmalnande mot ena kanten,

men dock ej utplattadt till skarp egg. Efter smidningen följer omedelbart knif-

bladsämnets afhuggning från stången, hvarvid så mycket material tages med

bakom bladet, som erfordras för att efter förnyad upphettning forma tången,

som fästes i skaftet, och å fällknifvar det s. k. trycket. Tången bildas dock

ofta äfven på det sätt, att vid bladämnet fastvälles ett litet stångformigt

stycke jern, som sedan färdigsmides. Den å bordsknifven mellan bladet och

tången befintliga s. k. mittran tillformas någorlunda mot städet redan i den

första smidningen och får sedan sin rätta gestalt medelst sänksmide.

I första smidningen anbringas ock tillverkningsstämpeln i ett enda ham-

marslag öfver en i städet fäst motsvarande stålstamp. Sedan tången och
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mittran fått sin behöriga form, upphettas knifämnet å nyo, hvarefter mästaren

ensam lägger sista handen vid bladets färdigsmidning. I Frankrike, der knif-

smidet öfver hufvud står högt, har nyligen Mermilliod vid denna tillverkning

infört bruket af valsar, såsom å fig. 130 synes. Huru smidningen här ersattes

af den snabba, regelbundna sträckningen mellan valsarna, inses lätt af figuren.

Denna knifvalsning liknar fullkomligt valsningen af spik.

Efter smidningen eller valsningen följer knifbladens härdning, sedan dock

de bättre sorterna dessförinnan blifvit med utspädd syra blanketsade. Vid

härdningen neddoppas det glödande bladet med spetsen förut i kallt vatten;

för synnerligt fina varor begagnas dock äfven andra härdningsmedel. För att

efteråt minska det härdade godsets hårdhet, som skulle göra det sprödt, upp-

hettas det till violett eller blå anlöpningsfärg, för hvars urskiljande stålet

blifvit på någon punkt blankskuradt. Stålgodset öfvergår sedan till sliparen,

hvars arbete skall längre fram beskrifvas.

Tången göres platt eller koniskt fyrsidig. Den platta, bladformiga tån-

gen inlägges mellan skaftets begge halfvor och fästes medelst några' nitar,

hvaremot den koniskt fyrkan-

Fig. 130. Tillverkning af bordsknivar medelst valsning. Verkningen af gafflar en från

kniftillverkningen så till vida

skild näringsgren, att kniffabrikanterna, som köpa gafflarna för öfrigt färdiga,

endast påsätta skaften. Gafflarna utsmidas vanligen af 2 till 3 liniers fyr-

kantsstål. Silfver- och nysilfversgafflar utstampas i pressar. Först utsmides,

gaffelns bakre del till sin ungefärliga form, och när detta gaffelämne sedan

afhugges från stålstången, medtages ett ungefär 8 linier långt stycke af stån-

gens ännu osmidda del för att deraf bilda gaffelns klor. Efter ny upphett-

ning ger man detta stålstycke en tunn skofveliik form af erforderlig längd

och bredd. I sänke färdigsmides nu den bakre delen, tången och valsen, hvar-

efter gaffelns klor utslås i hvitglödgningshetta mellan stansar under ett ungefär

en centner tungt fallblock; den ännu återstående metallhinnan mellan klorna

borttages med skärpress. Arbetet fulländas sedan medelst filning eller slipning.

Det senare sättet användes i synnerhet ofta i Sheffield, der, såsom vår titel-

plansch visar, stora slipstenar dertill begagnas. Skall deremot arbetet filas,

måste stålet, som genom pressningen blifvit mycket hårdt, först genom svag

glödgning och derpå följande långsam afsvalning erhålla nödig mjukhet. Sedan

slutligen gaffeln undergått härdning och anlöpning, är varan färdig.
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Penn- och fickknifsblad smidas med lätta hammare i tre upphett-

ningar af en arbetare. Sedan den glödgade ändan af en liten stålstång blifvit

utplattad till bladform, afhugges stången på sådant sätt, att man bakom sjelfva

bladet har, hvad som behöfs för att dels bilda den mot fjädern verkande delen

af klingan, kallad tryck, dels en efteråt borthuggen, kort tapp, som vid slip-

ningen instickes i ett skaft. Trycket färdigsmides och förses med hål i andra

upphettningen. Efter skedd härdning tillgår anlöpningen sålunda, att en mängd

knifblad ställas, med ryggarna vända nedåt, tätt tillsammans på en jernplåt,

som hålles öfver eld, tills den rätta anlöpningsfärgen framträder.

A fig. 131—133 äro vanliga sorter bords- och fickknifvar samt deras

särskilda beståndsdelar afbildade. Bordsknifven består af bladet X, mittran V

'.t>J;p

Fig. 131—133. De särskilda beståndsdelarna i bords- och fickknifvar.

och tången S, hvilken sistnämda är inträdd i skaftet/ Fick- eller fällknifven

består egentligen af tre delar: blad eller klinga, fjäder och skaft. Det till

klingan hörande trycket fästes vridbart vid skaftet medelst ett fastnitadt stift.

Skaftet i och för sig består af två tunna metallplattor P, som äro beklädda

med två andra, på hvarjehanda sätt formade stycken G af ben, trä, elfenben

o. s. v. I skaftets ryggsida är fjädern R på två ställen fast innitad, men
mellan metallplattorna framför fjädern tillräckligt rum lemnadt för sjelfva

bladet, när knifven fälles ihop.

Tillverkningen af rakknifvar ställer stora anspråk på arbetarens om-

tanke och skicklighet. För att ,en rakknif skall bli god, fordras i synnerhet ett

utmärkt stål, väl afpassad härdningsgrad och en mycket fin egg. Råämnet ut-
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göres af platta stålstänger, till tjockleken lika med rakknifvens rygg, och smid-

ningen, som syseisätter två arbetare, sker öfver ett lindrigt bugtande städ.

För att ej stålet må försämras, får smidningstemperaturen ej öfverstiga svag

rödglödgning, hvarför ock 10 till 12 förnyadef upphettningar erfordras. Efter

den sista upphettningen fortsattes hamringen, tills stålet blifvit kallt. Det er-

håller derigenom den för eggens godhet behöriga tätheten.

I och för härdningen lägger man klingorna öfver eld med eggen vänd

uppåt och upphettar dem endast till körsbärsfärgad brunglödgning, hvarefter

de med ryggen förut neddoppas i sned riktning i härdningsvätskan, som om-

röres, tills de blifvit fullt kalla. Klingornas bakre del, trycket eller klacken,

undergår ej härdning. Anlöpningen åstadkommes derigenom, att klingorna, med
baken vänd nedåt, hållas öfver en klar eld eller en spritlåga. Man begagnar

äfven metallbad, d. v. s. en smält legering af tenn och bly. För rakknifvar

äro de i gult stötande anlöpningsfärgerna mest lämpliga; hvilkendera bland

dessa färger man för hvarje särskildt fall bör välja, beror af stålets art, som

man måste väl känna. Knifvarnas slipning och polering skola vi längre

fram beskrifva.

Mycket goda rakknifsblad förfärdigas ock efter en annan, i England

först använd tillverkningsmetod. Tunna stålplattor pressas till den form, bla-

det bör ega, och vid detta fastnitas i stället för bak två stadiga, smala stål-

lister. Sådana jemntjocka blad äro mycket lättare att härda.

Saxar. Saxtillverkningen är ett bland de svåraste stålsmidena, emedan

man har att förfärdiga en vara i två skilda delar, som sedan skola passa noga

tillsammans. Hvarje sax, stor eller liten, smides endast af en arbetare. De
större göras vanligen af jern med stålade eggar. Smidningen försiggår på ett

medelstort städ med aflångt fyrkantig slät ban och ett i samma stock fäst

sparrstäd, hvars ena arm är rundadt konisk, medan den andra har formen af

ett cylindersegment med sin afrundade del vänd uppåt. För att saxens sär-

skilda delar skola kunna hastigt och noggrant formas, äro på städet sänkstam-

par insatta. I ett sänke smides först saxskängelns blad (den med egg försedda

delen), sedan i ett annat mellandelen (skölden och skaftet) och sist ringen. A
stora saxar tillformas ringen sålunda, att det af jern bestående saxämnets ena

ända sträckes till en rak ten, som sedan böjes omkring sparrstädets köniskt

runda arm och, när detta skett, hopvälles för ändan, hvarigenom ringen blir

sluten. A smärre saxämnen deremot utsmides den ena ändan till en rund skifva,

hvari man stampar ett hål, och den sålunda tilldanade ringen smides sedan

färdig på sparrstädet. Sirater erhållas genom prägling mellan dubbelstansar.

Ännu återstår saxskänglarnas finare till formning med filen. Sedan de

blifvit hvar för sig filade, borras genom skölden nit- eller skrufhålen, hvilka

senare då äfven gängas, hvarefter de begge skänglarna försöksvis hopsättas

och undergå en gemensam öfverfilning. Genom försigtig böjning i skrufstäd

ger man nu de långa saxbladen den för hvarje sax egendomliga, obetydligt

krökta form, hvarmed man till förekommande af onödig friktion och slitning
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afser, att, när en sax begagnas, de begge bladen skola med sina eggar beröra

hvarandra endast på den punkt, der för ögonblicket klippningen pågår, men
strax derefter, när klippningen fortsattes, spärras i sär. Smärre saxblad böjas

deremot ej på nu nämda sätt, utan få sin behöriga utbugtning å berörings-

ytorna endast vid slipningen. För härdningen hopfästas åter de begge sax-

halfvorna, så att deras upphettning till rödglödgning, neddoppandet i härd-

ningsvattnet och anlöpningen må ske under möjligast lika förhållanden samt

följaktligen de begge eggarna erhålla åtminstone i det allra närmaste samma
hårdhetsgrad. Arbetets fulländning medelst smergel och andra polermedel sker

på samma sätt som poleringen af knifvaror; dock måste ringarnas krumma
ytor och de sirater, som kunna förefinnas, till en del poleras på fri hand.

Medelst dragning mot ett oljbryne afjemnas slutligen eggarna.

Afven för saxar, åtminstone de mindre, har man utfunnit vissa metoder

att åstadkomma en tillverkning i stort -och till billigt pris. Så t. ex. ut-

pressas ur valsadt stålbleck med ett enda slag af press verket saxskänglar så

pass färdiga, att någon smidning å dem ej ifrågakommer, endast filning.

Jemte här ofvan beskrifna arbetsmetoder och hjelpmedel vid förfärdi-

gandet af skärande stålvaror har man äfven infört andra för att dels inbe-

spara arbete, dels erhålla en så god och billig vara som möjligt. Hit hör

bland annat användningen af snabbverkande smidesmaskiner med excentriska

lyftinrättningar för stamparna, hvilka i mer än ett hänseende uträtta mer än

den mest öfvade hand. För att helt och hållet eller åtminstone till en del

göra smidningen på vanligt sätt obehöflig begagnas dels valsar, dels stamp-

verk. I stället för filning använder man fräsning och slipning. Slutligen må
ock nämnas, att man af tackjern gjuter knifvar, gafflar och saxar, hvilka

sedan genom en glödgningsprocess (aducering) åtminstone på ytan öfvergå till

stål. Till och med rakknifvar tillverkas på detta sätt. En enkel, men för

sitt billiga pris eftersökt saxsort erhålles blott och bart genom gjutning i sand-

formar, som anfuktas å de ställen, som motsvara eggarna, hvaraf följden blir,

att gjutgodset der undergår ett slags härdning. Dessa gjutna artiklar behöfva

sedan endast slipas och poleras.

Slipning och polering. För att åt ofvan beskrifna äfvensom andra

stålvaror ej blott ge en mera fulländad form, utan äfven en fin, glatt, mer

och mindre glänsande yta samt en skarp egg begagnar man maskiner, som

dels drifvas med vattenkraft, dels med ånga. Sjelfva arbetet indelas i grof-

slipning, finslipning och polering.

Grofslipningen sker mot snabbt roterande slipstenar, som allt efter

de olika föremålens art äro af olika beskaffenhet och storlek. Stålsaker med

plana ytor fordra större stenar, hvaremot rakknifvar med urskålade ytor måste

slipas på stenar af mycket liten diameter. Vanligen begagnas våta stenar,

för att ej genom slipningen en så hög värmegrad må uppkomma, att härd-

ningen tar skada. Slipning med våt sten ger dessutom en finare yta än torr-

slipning, men går mera långsamt.
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Åfven i afseende å jern- och stålvarors slipning äro nya förbättringar

införda. Man har nämligen lärt sig tillverka flera sorter konstgjorda slip-

stenar, som i många fall ha ett afgjordt företräde framför de af naturlig sten

förfärdigade, ty antingen bli de förra billigare, eller ock kan man få dem af

hvilken hårdhetsgrad som helst samt göra dem med huru fint, genom hela

massan likformigt gry, man oehagar. Redan för mer än femtio år sedan skal!

man i Hindustan användt konstgjorda slipstenar af den mest utmärkta be-

skaffenhet, förfärdigade af pulveriserad korund och schellack. Denna samman-

sättning eftergjordes i Europa sålunda, att man i stället för korund betjenade

sig af den mindre dyra smergeln eller ock hårdt qvartspulver, af hvilka ämnen

man medelst åtskilliga bindmedel ej blott tillverkade slipstenar, utan äfven

filartade verktyg. Nyligen har firman Merkelbach & Stadelmann i Grenz-

hausen nära Koblenz utskickat i handeln sådana af smergel och lera bestående

konstgjorda slipstenar, hvilkas beståndsdelar blifvit genom bränning närmare

förenade. Slipningen med sådana konstgjorda stenar sker för det mesta

utan vatten.

Finslipningen, som afser att gifva stålvarorna glatthet och glans, sker

medelst behandling med flera på hvarandra följande olika smergelsorter mot

en träskifva. Många slipskifvor äro öfverklädda med läder (läderskifvor), an-

dra försedda med ringar af en legering mellan bly och tenn (tennskifvor), och

ännu andra begagnas utan allt slags beklädnad, så att smergeln anbringas

omedelbart på träet (träskifvor). Slipskifvor, som äro afsedda för gafflar, bords-

knifvar och andra artiklar med ordinär polityr, bestrykas med lim och öfver-

strös med pulveriserad smergel, som sedan, när limmet hunnit torka, sitter

fäst på skifvan. Tennskifvorna tillredas sålunda, att, sedan de blifvit svarf-

vade fullkomligt runda och glatta, man medelst en skarpeggad hammare i

dem inhugger fina fåror tätt intill hvarandra och sedan ingnider dem med en

smörja af talg och smergel.

Genom polering ger man finare stålvaror största möjliga glans, sedan

de förut blifvit på slipskifva behandlade med det bästa smergelpulver. Full-

komlig polityr kunna dock endast gjutstålsvaror antaga, och derför nöjer man
sig i afseende å artiklar af garfstål eller jern med den polityr, som kan åstad-

kommas genom finslipning med smergel. Poleringen sker mot skifvor af trä,

öfverdragna med buffelläder, och som slipningspulver begagnas våt, slammad

röd jernoxid, kallad kolkotar eller caput mortuum.

Tillverkningen af liar och dermed beslägtade skaror och h äckels e-

knifvar utgör vanligen ett sjelfständigt näringsfång.

Liarna göras af råstål (puddelstål), som sedan förarbetas till garf- eller

raffineradt stål. Efter den olika texturen å råstålsstängernas brottyta fördelar

man dem i två sorter, hvaraf den, som mera närmar sig jern, användes -till

liarnas bakar, den hårdare deremot till eggar. Vid utsmidningen för smeden

det med tång hållna arbetsstycket längs efter och på tvären samt i alla andra

riktningar under hammaren; i den breda ändan bildas den hakformigt böjda
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del, hvarmed lien fästes vid skaftet, och genom uppvikning af den ena tjoc-

kare kanten erhåller baken sin första tillformning. Lien och särskildt baken,

med hvilken man afser att ge styrka och styfhet åt de öfriga, mycket tunna

delarna, färdigsmidas för handhammare, och sedan begagnas åter en lättare,

mycket snabbgående maskinhammare, hvarmed liens båda ytor smidas glatta

vid en måttligt hög värmegrad, som ej får närma sig glödgningshetta. Efter

inslåendet af fabriksstämpeln och den skärande kantens afjemnande med en

plåtsax är nu smedens arbete färdigt. I och för den derpå följande härdningen

upphettas lien till gulröd glödgningstemperatur. En öfver eldstaden murad, af-

lång, tät kista af tegel, endast framtill försedd med en smal, sprickformig öpp-

ning, gör härvid tjenst som ett slags muffel, hvari 6 till 8 liar i sönder inskjutas

och, temligen skyddade för luft, undergå en likformig upphettning. Smält talg

utgör afkylningsmedlet. De hållas sedan en kort stund i en eldslåga, stickas-

hastigt ned i en kolstybbshög och derefter ögonblickligt, liksom med ett hugg,

i kallt vatten. Genom skafning befrias de från den återstod af glödspån, som

ej vid nedhuggningen i vattnet sjelfmant släpt, och anlöpas sedan med blå

färg. Derefter komma de, alldeles kalla eller lindrigt uppvärmda, å nyo un-

der glättningshammaren. Genom detta kallsmide erhåller stålet ökad täthet

och seghet, och till en del återställes äfven den rätta formen å liar, som ge-

nom härdningen slagit sig skefva. Mot ett träblock borttagas sedan med en

handhammare alla ännu befintliga skefheter, och slutligen slipas eggen mot en

stor slipsten, hvilket sistnämda arbete går så fort, att en person kan på en

timme färdigslipa 50 liar. En liesmedja med 17 arbetare lemnar i dygnet mer

än 200 små eller 150—160 medelstora liar. Af 100 centner stål erhållas 60

centner färdiga liar, och af 100 liar kasseras vanligen 5 till 6 stycken, som

för det mesta sprungit sönder vid härdningen.

Sågar. Dessa allmänt bekanta verktyg bestå alltid till sin vigtigaste

del af stål, de stora 6—8 fot långa stocksågarna af råstål, de vanliga mindre

af garfstål, de finaste dock äfven af gjutstål. Ämnet till de gröfsta sågbla-

den smides och räckes under hammarverk till den form, de skola erhålla; min-

dre groflekar utskäras vanligen för maskin ur valsade stålbleck, hvarigenom

all smidning inbespares och det för alla sågblad väsentliga vilkoret, att de

skola öfver allt vara lika tjocka, uppfylles liksom af sig sjelft. Sedan de

blifvit tillformade, härdas de, hvarvid härdningsgraden göres beroende af deras

blifvande ändamål.

Denna vigtiga, för allahanda stålvaror gemensamma behandling verk-

ställes ofta i fråga om sågblad sålunda, att man upphettar dem till rödglödg-

ning och sedan neddoppar dem i olja eller trän, hvarigenom de erhålla en

något svagare härdning, än om man begagnar kallt vatten som härdnings-

medel. Men de bli dock alltid för hårdt härdade och spröda och måste

alltså genom anlöpning nedbringas till en hårdhetsgrad, som gör dem an-

vändbara. Sågblad för metaller anlöpas till halm- eller guldgul färg, sågbladen

för trä deremot, som fordra en lägre härdningsgrad, till violett eller blå.
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För tunna sågblad, liksom ock för andra smärre artiklar, finnes ett sär-

skildt förfaringssätt, hvilket liksom innefattar både härdning och anlöpning.

Man upphettar dem till rödglödgning och neddoppar dem sedan i smält bly,

hvarigenom de erhålla en lindrig fjäderhärdning. Om i stället för blyhärd-

ningen smält tenn användes, blir härdningen något starkare, ungefär motsva-

rande den gula anlöpningsfärgen.

Sedan sågbladen blifvit härdade och anlupna, slipas de först blanka me-

delst maskinslipning och poleras sedan med smergel. Det ännu återstående

sista arbetet är att forma sågtänderna, ty endast å gröfre sågblad anbringas

tänderna före härdningen. Ett sågblad med triangelformiga tänder erhålles

derigenom, att ur den ännu otandade, raka sågbladskanten uthuggas små tre-

kanter, alla af samma storlek och alltid med samma mellanrum. Detta sker

antingen för hand medelst hammare och stamp eller ock mera maskinmässigt.

Bladet, som tändas, framskjutes utefter en stålad hålskifva, försedd med en

visare, som med sin spets oupphörligt griper in i den näst föregående inskär-

ningen och såmedelst reglerar sågbladets likformiga frammatning. En annan

mera beqväm tillställning, som dessutom omöjliggör all felskärning, är följande.

Sågbladet infattas mellan två stålskenor, hvilka åt ena kanten rätt öfver

hvarandra ha alldeles samma urtanclning, som sågbladet skall erhålla. De
delar af sågbladet, som skola borttagas, ligga sålunda både alldeles fritt åt-

komliga och tillika skarpt begränsade, hvarför ock arbetet kan lätt och nog-

grant utföras.

De på ett eller annat sätt, genom utstampning eller pressverk, bildade

sågtänderna måste medelst filning för hand färdigformas, liksom ock filen an-

vändes för att hvässa upp tänderna, när de blifvit nötta och slöa. A många
sågbladssorter utfilas ock tänderna helt och hållet, medan åter tänderna å de

fina, af urfjädersstål gjorda löfsågarna, liksom filarna, upphuggas med mejsel.

Många sådana blad hopläggas till ett litet paket, som hopskrufvas och sedan

behandlas med hammare och mejsel, som det vore ett enda, sammanhängande

stycke. På en tums längd anbringas sålunda 30 till 60 fina sågtänder.

Det är lätt insedt, att alla tänderna i en såg måste ej blott vara lika

utstående, utan äfven ha alldeles samma form och riktning. A träsågar kan

denna riktning i förhållande till bladets längdriktning vara dels vinkelrät, dels

sned. I förra fallet skär sågen både i fram- och återgående, i det senare en-

dast, när han går åt det ena hållet. Enmanssågar äro på sistnämda sätt

inrättade samt tänderna så stälda, att sågen skär, när arbetaren skjuter honom

ifrån sig, emedan han då bäst tillgodogör sin muskelstyrka.

Det å fig. 136 afbildade sågbladet skär blott i den ena riktningen, åt ven-

ster; tandvinkeln är något mindre än 45 grader. En liknande form på tän-

derna ha äfven de stora timmersågar, hvarmed två personer, den ena stående

ofvanpå stocken och den andra inunder, såga honom på längden. Sådana så-

gar skära i nedgående. Cirkelsågarna, som alltid verka i en och samma rikt-

ning, ha äfven vanligen åt samma håll snedstälda tänder. Deremot äro van-

liga tvåmanssågar och i allmänhet alla sådana sågar, som skola skära igenom
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hårdare ämnen, försedda med rakt utstående tänder, som ha formen af lik—

benta trianglar. Tandvinkeln vexlar vanligen mellan 30 och 60 grader. Ofver-

stiger han sistnämda gradtal, blir tanden för mycket trubbig för att kunna

med fördel skära; nedgår deremot vinkeln under 30 grader, får tanden allt

för, vek form; hon går alltså lätt* af och blir äfven snart afnött.

Fig. 134 och 135 återge två olika tandformer å stora, åt begge hållen skä-

rande timmersågsblad. Den förra utmärkes deraf, att hvarje tand är liksom

dubbel, bestående af två skär, som arbeta skiftevis. Det är nämligen tydligt,

att, när bladet föres åt venster, tändernas venstra skär arbeta, men deremot

de högra, när bladets rörelse sker åt höger. Tänder af detta slag ha en krafti-

gare verkan än den å fig. 135 förekommande, mera enkla tandformen, men
de äro äfven skörare samt dessutom svårare att fila.

För att ej ett sågblad må klämma sig fast eller genom stark friktion

allt för mycket upphettas, måste det göra en skåra, hvars bredd är större

än dess egen tjocklek. A träsågar åstadkommes detta genom att skranka
tänderna, d. v. s. utböja hvarannan tand något litet åt höger och hvarannan

Fig. 134—137. Sågblad med tänder af olika form.

åt venster, så att bladet under sågningen får mera svängrum. Å metallsågar

kan i anseende till tändernas litenhet och starkare härdning samma metod ej

anlitas, men i stället ger man bladet, redan när det smides, en från dess skä-

rande kant till den motsatta småningom aftagande tjocklek, hvarigenom på
en annan väg samma ändamål vinnes som genom skränkningen.

Enklast äro st en såg arna inrättade, ty de ha endast ett blad med hel

kant utan all tandning. Hvad tänderna i andra sågar ha att uträtta, åstad-

kommes här af skarpkantig sand, som jemte något vatten tid efter annan öses

i sågningsskåran. För att öka arbetseffekten belastar man sågramen med
tyngder efter behag. Arbetaren, som sitter framför sitt stenblock, för sågen

vågrätt fram och tillbaka och tillformar sålunda med stor tidsutdrägt det råa

af porfyr, marmor o. s. v. bestående stenämnet till kubiska eller rektangulära

block, platta rätvinkliga hällar m. m.

Pilar och raspar. Vid metallers bearbetning har intet annat verktyg

så allmän användning som den månggestaltade filen. Genom hyfvel- och fräs-

maskiner, slipning ni. m. har man visserligen i nyare tid förstått till en viss
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grad göra det besvärliga filningsarbetet mindre oumbärligt, men de fall, då

sådana utvägar stå till buds, utgöra dock jemförelsevis endast ett litet fåtal,

medan i alla de öfriga det smidda eller gjutna ämnet måste, för att erhålla

ett någorlunda putsadt utseende, undergå behandling med fil.

Med undantag af de största stötfilarna, som ej sällan ha en kärna af

jern invald i det på alla sidor omgifvande stålet, bestå filarna helt och hållet

af glashårdt stål. Filen är i sjelfva verket det enda stålverktyg, som har

och måste ha denna högsta härdningsgrad, och således äfven det enda, vid

hvars tillverkning någon anlöpning ej ifrågakommer, livaraf vidare följer, att

sprödhet och skörhet äro egenskaper, som vidlåda hvarje fil. Derför kan ej

heller detta verktyg, såsom fallet är med sågar, saxar, knifvar o. s. v., på

vanligt enkelt sätt upphvässas, när det blifvit afnött. Längre fram skall dock

visas, huru det med mycket arbete kan å nyo göras tjenstbart. En slö fil af

godt stål innehåller emellertid alltid ett värdefullt ämne för tillverkning af

grafsticklar, mejslar och andra egghvassa verktyg.

Man har filar af ända till 17 tums längd, men äfven små urmakarfilar

af den finaste beskaffenhet, som endast äro 2
/3

tum långa. Allt efter upp-

huggningens olika finhet skiljer man mellan grofva, medelfina (bastard-) och

fina eller slättfilar, jemte åtskilliga mellangrader, såsom halfslättfilar, finslätt-

filar o. s. v. För att rätt fatta en angifven finhetsgrad måste man dock nöd-

vändigt äfven veta, huru lång den i fråga varande filsorten är, ty en slättfil af

t. ex. V2 fots längd är huggen finare än en slättfil om dubbla längden. Dess-

utom råder häruti hvarken mellan filfabrikerna i olika länder eller ens mellan

de särskilda fabrikerna i ett och samma land någon full öfverensstämmelse.

Filarna förete i sin för olika ändamål olika form den största mångfald.

Genomskärningsytan är än qvadratisk, än aflångt rektangulär, än liksidigt eller

kilformigt triangulär, än halfrund o. s. v. Vanligen afsmaln ar filen åt yttre

ändan, der han till och med förekommer alldeles utspetsad, och genom att

göra ytorna mer eller mindre utsvälda eller bugtiga ökar man hans arbetseffekt.

Bladfilar för smala inskärningar göras tunt kilformiga som ett knifblad, men
huggas både på smal- och bredsidorna. Dubbelformade sådana filar smidas

tunt kilformiga åt begge sidor. Halfrunda filar ha en rak och en bugtig yta,

begge huggna. A begge sidor svagt rundade, mot yttre ändan afsmalnande

filar kallas fågeltungor o. s. v. Inom åtskilliga yrken, t. ex. af urmakare,

guldsmeder, gördelmakare, bildhuggare o. s. v., begagnas en mängd egendom-

liga, för vissa särskilda ändamål afsedda fil former, och utom de vanliga raka

filarna har man äfven på hvarjehanda sätt krökta eller i rät vinkel böjda,

med hvilka man kommer åt att putsa i fördjupningar.

Till gröfre och tyngre filar begagnas medelgodt bränn- eller puddelstål,

men till de bästa och medelfina sorterna endast gjutstål. Sistnämda stålsort

lämpar sig bäst till denna tillverkning, emedan det jemte stor hårdhet äfven

besitter en viss spänstighet och dessutom är till hela sin massa likformigt,

hvilken egenskap saknas hos bränn- och puddelstålet.
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Liksom finare stålvaror öfver hufvud, kunde bättre filsorter länge endast

fås från England. Åfven vi fylde vårt beliof af denna vigtiga artikel till stör-

sta delen från de engelska fabrikerna, tills i slutet af 40-talet Eskilstuna be-

friade oss äfven från detta beroende genom den af C. O. Oberg, V. Helje-

strand m. fl. der inrättade filfabrik, som nu förser våra mekaniska verkstä-

der med en fullgod vara.

Tillverkningen af filar sönderfaller i fyra hufvudafdelningar: smidning,

slipning, huggning och härdning. Filsmeden begagnar kåks som bränsle och

behöfver ett arbetsbiträde. Hans städ är försedt med en liten stadigt fäst

mejsel (afskrotare), mot hvilken det utsmidda filämnet afhugges från stålstån-

gen, och de sänken, hvari tresidiga, halfrunda och runda filar tillformas. De
rätvinkliga filarna deremot smidas med hammare endast på fri hand. Genom
långvarig öfning med en och samma sak är han i stånd att med en alldeles

otrolig säkerhet och snabbhet utföra sitt arbete så ytterst noggrant, att filens

form blir alldeles sådan, han bör vara, med glatta ytor och utan spår till nå-

got hammarhugg. Genom att använda falsadt, fasoneradt stål, trekantigt,

halfrundt o. s. v. inbesparas den första, grofva tillsmidningen af motsvarande

filformer.

Sedan filämnena blifvit färdigsmidda, måste de för sin vidare bearbet-

ning, och särskildt för huggningen, göras mjuka, för hvilket ändamål de upp-

glödgas i en ugn och sedan lemnas att helt långsamt afsvalna. Liksom allt

annat smidt gods äro äfven de smidda filämnena öfverdragna med en mörk

oxidhinna (glödspån). Genom slipning mot stora slipstenar göras de blanka

och erhålla på samma gång äfven sin sista formbehandling, innan de komma
i filhuggarens hand. Dennes verktyg utgöras af ett städ med möjligast

jemn och slät yta, mejsel och hammare, och hela hans arbete är ingenting

annat än ett ständigt slående med hammaren på mejselhufvudet, medan mej-

selns egg flyttas steg för steg utefter filämnet. Hammarens storlek är beroende

af filämnets tjocklek. Han väger vanligen 2 V., till 7 skålpund, men för tun-

naste och minsta filar till och med endast vid pass 7 ort; för finare filar

äro ock mejslarna, som alltid måste ha en större bredd än filämnet, mera

smalt tillspetsade än för grö fre filar.

Det finnes en sort mindre vanliga filar, som endast en gång öfverfaras

med mejseln. De flesta filarna göras dock dubbelskårade, i det den i sned

riktning först inhuggna raden af parallela fåror sedan öfverkorsas af en annan

rad parallela inhugg, som ha en sned riktning åt motsatt håll. Härigenom

bildas idel små, rutformiga ståltänder, som, emedan mejseln alltid hålles

snedt med eggen riktad bakåt, äro rakast framåt, men mera sluttande åt

motsatt håll. Filen verkar derför mest i framåtgående riktning och vida min-

dre, när han föres tillbaka.

För att göra filens angrepp kraftigare har man vid hans huggning äfven

en annan sak att iakttaga. Om riktningen af de begge huggraderna vore fullt

symmetrisk, skulle filtänderna endast komma att bilda parallelt fortlöpande,
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raka sträckningar utefter filens hela längd; men man hugger alltid fårorna i

den öfre raden mera mot filytans midtlinie, hvilket gör, att fårornas kors-

ningspunkter och följaktligen äfven sjelfva tänderna ej få en parallelt rätlinig,

utan i stället en mera blandad anordning, i följd hvaraf flera tänder samtidigt

kunna verka samt fiiningen kan fortgå med större både hastighet och jemnhet.

Att huggningen af bugtiga filytor måste ske något annorlunda,

ligger i sakens natur. När det raka mejselskäret sättes an mot den bugtiga

iilytan, berör det henne endast till en mycket liten del och, strängt taget, blott

i en enda punkt; men på detta obetydliga verkningsområde intränger mejseln

lätt redan för ett lindrigt slag och åstadkommer sålunda ett kort inhugg.

Huggningen af bugtiga ytor sker alltså på det sätt, att mejselskäret med sin

Fig. 138. Filhuggning i Sheffield.

ena ända ställes an mot den bugtiga ytan invid hennes ena kant och sedan

under fortsatta slag med hammaren stadigt föres eller vrides omkring filytan,

tills hennes andra begränsningskant blifvit uppnådd. Medan alltså fårorna

på filämnenas plana ytor huggas på en gång till hela sin längd, är hvarje

fåra på en bugtig yta bildad genom flera smärre, på hvarandra följande inhugg.

Det finnes visserligen äfven filhuggningsmejslar med konkava eggar af samma
rundning som filämnenas, och med sådana hugger man på samma sätt, som

om filytan vore plan; men inhuggningen måste då till sin styrka alltid bli mer

eller mindre ojemn.

Att kunna rätt och snabbt föra och flytta mejseln beror endast på en

genom öfning förvärfvad färdighet och finkänslighet i handen. En öfvad fil-
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huggare — arbetet utföres ofta af gossar — besitter så stor färdighet, att

han allt efter filarnas olika storlek och huggens olika finhet kan med 70 till

240 hammarslag i minuten hugga lika många skåror. Finhetsgraden hos en fil

bestämmes genom antalet refflor, som rymmas t. ex. på en tum. Härvid ligga

naturligtvis de begge ytterligheterna långt ifrån hvarandra. Medan man ä

de gröfsta filarna på hvarje tum räknar endast 12—32 refflor eller inhugg,,

hålla de fina urmakarfilarna på samma längd 160—220 samt de allra finaste

tappfilarna ända till 270 inskärningar, hvilka då mera se ut som en imma

på stålet än som någonting^ med hammare och mejsel åstadkommet. Vid

bestämmandet af en fils finhetsgrad tar man endast antalet refflor i den andra,

öfre inhuggningen i betraktande. Första hvarfvet hugges så mycket glesare,

att å ordinära filar hvarje tum kommer att innehålla 3—4 refflor mindre,

men denna skilnad uppgår ock å somliga filsorter till 7—12 refflor.

Sedan å filämnets alla sidor underhvarfvet blifvit hugget, öfverfaras de

varsamt med en plan fil, hvarigenom alla viol huggningen uppkomna, skarpt

utskjutande kanter borttagas, innan öfverhvarfvet hugges. Eljest skulle under

detta senare arbete de först upptagna refflorna till en del åter igenfyllas.

Raspar äro för trä, horn m. m., livad filarna äro för metaller. Om
tillverkningssättet och de olika former, som begagnas, gäller i allmänhet det

samma som för filarna. Äfven huggningen tillgår för öfrigt på enahanda sätt,,

utom att i stället för mejslar med rakt skär begagnas ett ståiverktyg med
utdragen spets, bildad genom tre snedt mot hvarandra stälda, i en och samma
punkt sammanlöpande, långsträckta plana ytor. När denna spets slås snedt

in i stålet, frigör han underifrån och drifver upp en liten ståltagg, och det

arbete, raspen gör, beror just på sådana öfver hela hans yta bildade skarpa

upphöjningar. Hvarje tand eller tagg fordrar sålunda sitt särskilda slag med
hammaren, och arbetarens skicklighet ådagalägges i främsta rummet derige-

nom, att han i hvarje följande rad kan anbringa dessa upphöjningar midt

emellan den föregående radens.

Filhuggarens arbete är af så maskinmässig art, att man sedan långt

tillbaka verkligen sökt att få det på hvarjehanda sätt med maskin utfördt.

Först ansågs en af B ello t i Paris bygd filhuggningsmaskin vara den bäst

lyckade. Han arbetade väl och fort, görande tusen mejselslag i minuten,

med endast en åttondedel af kostnaden vid vanlig filhuggning för hand. Ham-
maren, som i förminskad skala liknade j ernverkens vanliga knipphammare r

verkade mot en mejsel, som hölls qvar på samma ställe medelst en fjäder-

inrättning, hvilken tillika mellan hvarje slag lyfte honom ett litet stycke.

Hammaren och mejseln flyttade sig ej, utan i stället var det nu filämnet, som

skred framåt. Hastigheten hos det glidande underlaget, hvarpå filämnet var

fäst, kunde efter behag ökas och alltså inhuggen mer eller mindre skiljas åt.

Ju långsammare rörelsen var, desto finare blef filen. Först på den senaste

tiden ha dock fullt praktiskt användbara filhuggningsmaskiner blifvit uppfunna,,

och fabriker för tillverkning af maskinhuggna filar finnas nu mera i Birming-

ham, Pawtucket i Massachusetts i Nordamerika, Berlin m. fl. orter.
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Det sista mest maktpåliggande arbetet är ålarnas härdning; först sedan

hon lyckats, får råämnets godhet eller den omsorg, hvarmed huggningen ut-

förts, något gällande värde. Vid detta arbete äro tre vigtiga saker att iakt-

taga. Först och främst måste filarna förses med något passande omhölje,

som hindrar luftens tillträde under glödgningen; de skulle nämligen eljest öfver-

draga sig med en oxidhinna, och det inses lätt, hvilken stor skada filtänderna

deraf skulle taga. Vidare måste glödgningshettan vara alldeles lika stark ut-

efter filens hela längd samt härdningsvattnet så kallt som möjligt; slutligen

är det äfven af vigt, på hvad sätt sjelfva neddoppningen sker, emedan deraf

beror, om filarna vid härdningen förbli raka eller slå sig krokiga, hvilket se-

nare är med långa och tunna filar ganska svårt att hindra.

Förr plägade man i och för härdningen öfverstryka filarna med jäst och

sedan beströ dem med pulveriseradt koksalt. Vid derpå följande torkning

och glödgning förkolades jästen, och saltet smälte till ett fernisslikt skyddande

öfverdrag. Nu mera omröres jäst eller klister med koksaltslösning till en bland-

ning, hvari filarna före glödgningen neddoppas. Efter detta nyare sätt blir det

smälta öfverdraget mera fullständigt skyddande, på samma gång tre fjerdede-

lar af saltåtgången inbesparas. För närvarande tillverkas en ej ringa mängd

sämre filsorter af jern, men i detta fall måste med härdningsprocessen äfven

en stålbränning på ytan vara förenad, och detta åstadkommes helt enkelt

derigenom, att till saltklistret tillsättes blodlutsalt. Detta snabbt och kraf-

tigt verkande cementeringsmedel åstadkommer under glödgningen ett temligen

tjockt stålskikt, som sedan vid neddoppningen i vattnet tar stark härdning.

Efter härdningen borstas filarna rena med fuktigt kåkspulver och tvättas

flera gånger, så att hvarje spår af salt noga bortvaskas, hvarefter de hastigt

uppvärmas till full torkning samt öfverstrykas med bomolja, försatt med nå-

got terpentinolja.

Gröfre filar och raspar, som blifvit utnötta, plägar man upphugga.
Detta är dock mindre att anse som lagning än som tillverkning af något all-

deles nytt. Genom glödgning göras filarna mjuka, hvarefter de, ännu glödande,

med grofva raspar filas alldeles släta för att sedan å nyo huggas och härdas.

Någon trygghet har man dock ej, att den upphuggna filen skall bli lika god,

som han var förut; tvärt om tar stålet ofta sådan skada, att det ej kan återfå

samma starka härdning, som det förut egde.
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forntidens låsinrättningar i allmänhet voro mycket enkla, kan man med

säkerhet antaga, ehuru de upplysningar, man derom lyckats erhålla, blott äro

helt ytliga. Den första underrättelsen om lås ger oss det ställe i Odyssen, der

det berättas, att Penelope för att öppna ett klädskåp begagnade en krokig

metallnyckel med elfenbensskaft. Ganska sannolikt använde man mycket ti-

digt alla de enklare låsinrättningar, som jemväl ännu, der de äro tillräckligt

skyddande, begagnas, i synnerhet reglar i deras olika former af skjutregel och

fallregel, hvilken senare drogs upp antingen med en rem eller med ett slags

mycket enkelt formad nyckel eller ock helt och hållet hade formen af våra

klinkor. Romarna begagnade länge till stängsel för sina husdörrar bommar,

som sattes för inifrån, såsom man i Pompeji öfver allt kan se af hålen

i väggarna; men för igenläsande af kistor, skåp och dylikt hade man redan

då mera invecklade inrättningar. Bland dessa var det lacedemoniska låset

berömdt. Ofver hufvud kan man säga, att låsväsendet hos romarna fullkom-

nades, i samma mån de republikanska sederna förföllo, och en och annan nyc-

kel, som blifvit beva-

rad till vår tid, bevisar,,

att de på senare tider

måste ha haft lås med
ett slags inrikte.

A andra sidan sy-

nas låsinrättningar, som

blott genom en kedja

sammanhänga med dör-

ren, alltså hänglås, tidi-

gare ha användts än så-

dana, som mera liknade

våra dörrlås. . Gamla
nycklar, som man fun-

nit i Egypten, utgöras af hakar, liknande dyrkar, och synas ämnade att skjuta

en regel fram och tillbaka. Men just i detta land har man sedan uråldriga tider

användt ett synnerligt sinnrikt lås, till hvars höga ålder man sluter derafV

att man trott sig återfinna afbildningar deraf på de äldsta skulpturerna. Och
detta egyptiska lås, som helt och hållet var af trä, användes ännu i dag ej;

blott i. Egypten och andra delar af det turkiska riket, utan, märkvärdigt nog,

äfven på Färöarna, dit det sannolikt införts af feniciska sjöfarare, ja, en in-

rättning liknande det egyptiska låsets lär ännu användas i vissa delar af vårt

eget land. Detta gamla lås förverkligar på ett både enkelt och sinnrikt sätt

iden till kombinationslåset, hvars princip ligger till grund för de nyare säker-

hetslåsen. Vi vilja här taga något närmare i betraktande. denna österländska

uppfinning, som visserligen till sitt yttre är temligen klumpig, men det oaktadt

mycket väl
(

motsvarar sitt ändamål.

Yi se i fig. 140 det yttre af låset; a är låsstommen, b b den nu till-

skjutna regeln. Den följande fig. 141 visar låsets inre med isatt .nyckel, hvil-

Fig. 112. Fig. 143.

Fig. 110—113. Det egyptiska låset.
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ken senare dessutom finnes särskildt afbildad i fig. 142 och 143. De delar,

som åstadkomma sjelfva tilläsningen, utgöras af några rörliga stift i stommens

öfre del, hvilka kunna nedifrån skjutas upp, men, då de lemnas fria, åter falla

ned, så långt deras hufvuden tillåta.

I regelns Öfre kant finnes ett hål för hvarje stift, och när han är in-

skjuten så långt, som den första figuren utvisar, falla alla stiften ned i dessa

hål, hvarigenom låset slutes. Den ställning, stiften då intaga, är i figuren an-

tydd genom punktering. Men nu är regeln, såsom den -andra figuren utvi-

sar, urhålkad på ena sidan, så att han bildar ett slags aflång liten låda.

Hålen för stiften i regelns öfre kant gå helt och hållet igenom den öfre

väggen af denna låda, och då stiften falla ned i hålen, skära de med sina än-

Fig. 144, 145. Nycklar från 1400-talet. Fig. 146. Las från 1400-talet.

• dar rakt igenom lådans vägg. Som nyckel begagnas nu en skjutslå, hvilken har

lika många stift eller framskjutande delar med samma anordning som de i lå-

sets öfre del befintliga. Kanalen i låset har en så stor höjd, att nyckeln med

sina uppåt riktade stift nätt och jemnt kan föras dit in. När nu nyckeln helt

och hållet inskjutes, stå hans stift alldeles under de öfre rörliga stiften, och man
behöfver blott trycka honom uppåt för att medelst de förra skjuta upp de

senare, hvarigenom regeln frigöres och, på sätt den andra figuren utvisar, kan

utdragas. Låset är i denna ställning öppet, och nyckeln kan urtagas. Men

för att medelst regelns inskjutande åter sluta låset måste man använda nyc-

keln, åtminstone i de fall, då låset har mer än ett rörligt stift på samma

längdlinie. I vår teckning t. ex., der fyra stift förekomma, skulle utan nye-
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kelns tillhjelp blott det första stiftet falla ned och regeln derigenom hindras

att komma längre. Man inser lätt, att det för hvarje särskildt lås egendomliga

ligger i antalet af stift och den figur, de bilda; häri är naturligtvis en stor

omvexling möjlig. Det egyptiska låset hade på sin tid en stor utbredning. I

Cornwall, liksom på Färöarna, var det sedan urminnes tider allmänt i bruk,

och de nycklar, man funnit i de britiska städer, som romarna innehaft, anses

alla vara af keltiskt ursprung.

Men var alltså fordom skarpsinnet riktadt på uppfinningen af verksamma

låsinrättningar, är det ännu mera fallet i senare tider, och det torde knapt

Fig. 147. Dörrlås med nyckel af Chubb i London.

finnas något annat föremål, hvarpå det så mycket pröfvat sina krafter. Många

sinnrika uppfinningar i afseende på låsets inrättning ha ock derför redan

för århundraden tillbaka blifvit gjorda. I medeltiden stod Tyskland i afseende

på konstrika metallarbeten öfver alla andra länder, och äfven låsmakeriet

åtnjöt der en sorgfällig vård. Ännu finnas från 1500- och 1600-talet konst-

närligt utsirade jernskåp med konstlås, äfvensom väldiga penningkistor af ek,

sedermera äfven af jern, hvilkas invecklade lås ofta upptaga hela lockets in-

sida. Ännu i förra århundradet var låsmakeriet mera än nu för tiden en
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konstindustri. Låsmakaren var skicklig i ornamentik, och vi finna dörr- och

skrinbeslag, gallerverk och dylika arbeten, som nu för tiden blott mycket säl-

lan utföras med samma grad af fulländning. Materialet, smidesjern eller stål,

hvilket blott genom böjning, klyfning, styckning och filning antager prydliga

former och hvars yta blott genom etsning och ciselering, i sällsynta fall

genom inläggningar, kan smyckas, ger konstlåsarbetena en helt egendomlig

karakter, hvarpå de konstlåsarbeten från skilda århundraden, som afbildas i

fig. 144— 148, lemna vackra bevis. I synnerhet är det af Chubb & Son i Lon-

don konstnärligt utarbetade dörrlås (fig. 147), som sågs på verldsutställningen

1862, ett mästerverk af skön teckning.

För säkerhetens skull brukade man i

forna tider på låsen anbringa allahanda, ofta

utomordentligt invecklade hemliga inrättningar

(vexirer), som man för att kunna öppna låset

måste känna, men hvilka, såsom opraktiska,

nu åter fallit i glömska. Afven ett slags kom-
binationslås var på den tiden omtyckt, näm-

ligen det s. k. ring-, tecken- eller bok-
stafs låset, hvilket omkring år 1540 skall ha

blifvit uppfunnet af E hem ann i Niirnberg,

men sannolikt är af mycket äldre ursprung.

Detta lås, som har formen af ett cylindriskt

hänglås (fig. 149 och 150), fordrar för att

kunna läsas ingen nyckel, men de derpå befint-

liga ringarna, som äro försedda med olika bok-

stäfver, vridas omkring så, att de ställas in

på ett visst ord, hvarigenom regeln frigöres;

men i hvilken annan ställning som helst af

ringarna är regeln fast, emedan de då ingripa

i hans skåror (fig. 150).

Den franske mekanikern Regnier (död

1825 i Paris) förbättrade så till vida bok-

stafslåset, att han på det samma anbragte

ett dubbelt lager af ringar, hvarigenom tec-

kenställningen för låsets öppnande efter behag kunde förändras. Dock för-

blef säkerheten hos detta lås blott skenbar, ty genom ihärdigt försökande

kunde man lätt utfinna den ställning af ringarna, hvari låset lät öppna sig.

Också begagnas det nu mera sällan.

På senare tid ha fabrikerna slagit under sig tillverkningen af vanliga

lås och derigenom gifvit låssmedsyrket en känbar stöt. Men detta yrke har

likväl i fråga om förfärdigandet af mera invecklade lås gjort betydande fram-

steg, hvarmed visserligen dyrkens fria konst håller jemna steg, och de gamla

penningkistorna skulle i vår tid, trots sina många reglar, endast erbjuda skenet

Fig. 148. Lås af Huby på utställ-

ningen i Paris 1867.
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af säkerhet. Vi skola längre fram se, hvad nytt särskildt England och Ame-
rika frambragt på detta område.

Man kunde vänta, att i Sverige de olika yrken, hvilka begagna sig af

jernet och stålet som material, skulle ha hunnit en hög grad af utveckling.

Förhållandet är likväl icke sådant, åtminstone hvad beträffar de mindre indu-

strigrenarna. Det gifves ett rikt verksamhetsfält för kapitalister och tekniker

inom detta område. Vi ha nog smeder, som i liten skala tillverka lås och

andra metallartiklar, men skall vårt land kunna med framgång täfla med andra

länder, måste tillverkningen ske i stor skala och med maskiners biträde. Det

är att önska, att intresset väckes för utveckling af dessa industrigrenar,

hvilka synas vara så naturliga för vårt land och kunde blifva en rik för-

varfskäll a.

Att här ingå i en framställning af sättet för tillverkningen af låsets

särskilda delar och deras sammansättning, anse vi ej behöfligt. En låsfabrik

med sin tillverkning i massa går naturligtvis i många saker helt annorlunda

till väga än en vanlig låssmed. Hon öfverlåter så mycket som möjligt be-

ståndsdelarnas utförande åt maskiner. Platta delar utskäras med stansar,

andra gjutas, präglas eller bearbetas på slipverk o. s. v., och vi kunna der-

för genast vända oss till hufvudalstret, det vill säga låset sjelft.

Låset och dess delar. Det väsentliga stycket i ett lås är i vanliga

fall alltid en regel; allt öfrigt har till ändamål att skydda och göra honom

%eqväm att handtera. Den enkla regeln finnes på kammarlåset som bihang.

Från andra sidan kan man naturligtvis blott i det fall komma åt en skjut-

regel, att det fins ett hål eller en springa, hvarigenom man kan med

något verktyg skjuta honom tillbaka. Härigenom uppstodo nyckelhålet

och nyckeln. Denna senare åstadkommer regelns framskjutning derigenom,

att den som en häfstång framspringande delen, axet, vid nyckelns kring-

vridning i nyckelhålet tränger in i en på regeln utfilad lucka och framskju-

ter honom, tills nyckelaxet i följd af omvridningen åter lemnar luckan. Om
låset är så inrättadt, att nyckeln blott kringvrides ett slag, kallas det enkelt.

Ett längre framskjutande kan med denna inrättning ej åstadkommas, så-

vida man ej vill göra nyckelaxet ovanligt långt. Man gör derför ofta två

öppningar eller inskärningar på regeln, den ena bredvid den andra; härigenom

kan nyckeln kringvridas två slag, och låset kallas då dubbelt. Mellan de

båda inskärningarna qvarlemnas i detta fall ett stycke i form af en tand

eller en kugge; tre från regeln utskjutande tänder (angrepp, läsning eller slut)

utgöra blott en förändrad form och uträtta det samma som de två inskär-

ningarna (fig. 157).

Säkerhetsinrättningarna. Blott på de allra minsta låsen visar sig axet

som en enkel tand eller liten plåt; eljest äro nycklarna alltid försedda med

vissa inrättningar, som göra, att låset ej kan öppnas med någon främmande



LÅSEN. 151

nyckel eller dyrk, eller åtminstone så mycket som möjligt försvåra det. Sedda

från smalsidan, förete nyckelaxen, som bekant, mångahanda svängda, krökta,

zigzagformiga, korsade och andra figurer. Efter samma figur är då också

nyckelhålet utskuret, så att ett annat nyckelax vanligen ej kan införas. Men

har man nyckelhålet öppet för sig, kan en dyrk lätt böjas på sådant sätt,

att han i allmänna drag återgifver figuren, det vill säga följer dess medellinie,

och alltså kan införas. Verksammast är derför denna inrättning, när det

egentliga nyckelhålet med sina inskärningar ligger djupare och man genom ett

utanpå anbragt bleck med annorlunda formadt hål döljer det förra. De öfriga

af ålder brukliga säkerhetsmedlen äro det så kallade inrikt et (äfven kalladt

besättning eller villa), hvars tillvaro nyckelaxet äfven antyder genom de mång-

faldiga inskärningar, det visar, då det betraktas från bredsidan, och slutligen

tillhållningen. Det senare medlet finna vi till och med redan användt på

det egyptiska låset. De egentliga tillhållningslåsen blefvo dock först för un-

gefär hundra år sedan brukliga i Europa, nämligen då i början af 177^-talet

Robert Barron i London satte inriktet i förbindelse med tillhållningen och

sålunda framstälde det första fullkomligare lås.

fi/urr.

Fig. 149. Tecken-
eller bokstafslåset.

Fig. 150. Regel
till teckenlåset.

Fig. 151... Besättningen
eller inriktet.

De axets inskärningar (gångar), som ha afseende på inriktet eller besätt-

ningen, kunna i olika riktning gå utifrån och inåt, eller gå de från en hufvud-

spricka midt i axet (mittelbrock) utåt ett stycke under räta eller sneda vink-

lar, så att kors- och stjernformiga figurer derigenom uppstå. Om man insticker

och vrider om nyckeln, träffar han, innan han kommer till angreppet, inriktet

eller en till inskärningarna noga passande besättning af bleckremsor, som ej ställa

något hinder i vägen för axet, men äro i vägen för andra nycklar, som ej hafva

samma inskärningar. I fig. 151 afbildas ett helt enkelt inrikte, der axet blott

har två inskärningar. Bågarna äro remsor af jern- eller kopparbleck och må-
ste naturligtvis vara böjda efter den cirkel, som den motsvarande punkten på
axet beskrifver. Sådana inrikten, hvilka, liksom det afbildade, stå ringformigt

omkring nyckelhålet på låsbleckets insida och, om inskärningar finnas på
axets andra sida, äfven på plåten å andra sidan, kallas' riffbesättningar.

Fig. 152 visar i a och b nyckelax med sådana inskärningar, hvilkas motsva-

rande inrikten äro anbragta blott på den ena sidan, i c, d och e deremot

sådana, der de finnas å båda låsblecken. Ar hela axet deladt i två hälfter,
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rör sig hufvudsprickan i en lodrätt stående bleckring, på hvilken då de öfriga

besättningarna för möjliga sidoinskärningar i axet äro fastlödda. Detta bil-

dar då en mittelbrocksbesättning; en dertili hörande nyckel är i / afbil-

dad. Båda besättningarna förekomma äfven tillsammans. Sammansatta inrikten

fastlödas merendels icke på låsblecken, utan fästas på särskilda insättningar.

Vid bleckremsornas och axinskärningarnas sammansättning begagnar man
grundformerna T LZ, hvilka tillåta en stor mångfald af kombinationer. Inveck-

lade inrikten äro ganska svåra att åstadkomma, hvarförutom nyckelaxet ge-

nom de många inskärningarna blir betänkligt försvagadt. Inriktena erbjuda

ej heller någon synnerlig säkerhet, de enklaste naturligtvis allra minst. Det är

väl bekant, att inriktets form lätt kan utletas med ett bleckax, som öfver-

dragits med vax; det är heller alls icke nödvändigt för en dyrk att ge-

nomgå besättningens alla slingringar. Detta visar re-

dan jem föreisen mellan en hufvudnyckel och en van-

lig nyckel. Så t. ex. äro låsen i ett hus, der man har

en hufvudnyckel, hvarandra alldeles lika endast med
den skilnaden, att inriktena äro olika, så att till hvart

och ett måste begagnas särskild nyckel. Men hufvud-

nyckeln, som öppnar alla låsen, går helt enkelt förbi

inriktena, då af håns ax så mycket är borttaget, att

nästan blott omkretsen, vanligen i form af två mot hvar-

andra riktade hakar eller en ensam T-figur, ar qvar.

Genom den stora öppningen passera då inriktena obe-

hindradt. En ytterligare orsak, hvarför man ej bör göra

stor affär af inriktena, är den, såsom det synes, ofta före-

kommande omständigheten, att nyckelaxen för att bedraga

den okunnige äro utskurna för sammansatta inrikten, me-

dan sådana föga eller alls icke förekomma i sjelfva låset.

De gamla låsen hade vanligen ihåliga nyckel-

rör, som vredos omkring en i nyckelhålet befintlig

dom (jernstift). Denna dorn utgör alltid ett visst

hinder för att komma till regeln, men användes nu mera i nyare lås mycket

sällan. Sådana dornlås läsas blott från en sida, och vill man använda

nyckeln på båda sidorna, kunna de lämpligen ej inrättas annorlunda, än att

nyckelhålen förskjutas, det vill säga anbringas så, att de ej ligga midt för

hvarandra, i hvilket fall regeln också på båda sidor måste förses med sär-

skilda angrepp. Att ett lås kan läsas från båda sidor, synes af sjelfva nyc-

kelaxet, som i detta fall har ett mittelbrock och den ena hälften alldeles lik

den andra. I verkligheten bilda de två ax på ett skaft, då alltid blott en-

dera hälften berör angreppet.

Den enkla dornen har man ofta ytterligare utbildat och gjort honom

sjelf ihålig; en mot denna ihålighet svarande dorn är då anbragt inuti nyckel-

pipan. Så uppstodo två- och trefaldigt borrade nycklar. Afven finnas faso-

nerade nyckelrör, som i genomskärning visa sig kors-, stjern- eller rutformiga.

Fig. 152. Olika nyckelax;

o, b för enkel, c, d och e

för dubbel riffbesättning, /
för mittelbrocksbesättning.
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I låset ligger då den motsvarigt formade hylsan, som upptager nyckeln och

med honom kringvrides.

Fig. 153. Snapplåset.

Olika slags lås. För att åstadkomma noggranhet och stadga i regelns

rörelse är han i de allra flesta låsinrättningar satt i förbindelse med en

fjäder, som antingen omedelbart skjuter honom i den ställning, hvari han verk-

ställer tilläsningen, eller fasthåller honom i de båda motsatta lägen, hvari

han befinner sig, då låset är öppet eller slutet, och hvari han blifvit försatt

genom nyckelns vridning. Lås med den förra inrättningen kallas snapp-

eller springlås, lås af det senare slaget deremot vanliga

eller tillhållningslås.

I fig. 153 afbildas det inre af ett snapplås.

Regeln b står här midt i sitt lopp, d. v. s. han är blott

till hälften framskjuten och kan med tillhjelp af nyc-

keln skjutas fram och tillbaka. På hans Öfre del be-

finner sig fjädern s, som bildas antingen genom en lång

inskärning uti honom eller bättre genom en på honom
fastskrufvad bleckremsa, som fjädrar sig uppåt. Genom spänningen af denna

fjäder tryckes regeln mot kanten af omsvepets öppning och faller, då han
fullständigt skjutes ut eller in, med sina inskärningar n och n' på kanten af

öppningen för regelns genomgång. Ar regeln, såsom i afbildningen, blott till

hälften sluten, hvilar han med ett konvext utsprång mellan inskärningarna på
omsvepets kant, och fjädern s har härvid till ändamål att fasthålla honom i

de olika ställningar, hvari han af nyckeln försättes.

På det s. k. enkla eller tyska låset, som nu blott sällan förekommer,

ligger bakom regeln en spiralformig fjäder, hvilken framdrifver honom, då han

är fri. Nyckeln, som begagnas för detta lås, kringvrides

ej ett fullt slag. När regeln är längst tillbakaskjuten,

förblir han stående, emedan då nyckelaxet sjelft mot-

står angreppet och verkar som tillhållning. Eller ock har

låset en särskild tillhållning, som faller i en inskärning

hos regeln, då denna är skjuten längst tillbaka. I detta fall

består tilläsningen deruti, att regeln springer i lås, d. v. s.

man trycker på en framstående knapp eller något dy-

likt, hvarigenom tillhållningen höjes upp, så att fjädern

kan framskjuta regeln. I sådana lås är vanligen regelhufvudet framtill af-

sneddadt; derför tillsluter sig ock låset redan, då dörren slås igen af det tryck,

som slutblecket vid sammanstötningen utöfvar på regeln. Detta gamla lås

erbjuder ej heller någon säkerhet, då regelhufvudet kan åtkommas.

Det vanliga tillhållningslåset afbildas i fig. 154. I detta lås har regeln b

i sin öfre kant två inskärningar n och n\ och till en del bakom honom befinner

sig en tillhållning eller spärrklinga z, som fjädrar sig nedåt och i den öfver re-

geln framträdande kanten är försedd med ett fyrkantigt, till regelns inskär-

ningar passande utsprång s. Då nu nyckeln kringvrides, skjuter axet upp

Fig. 154. Tillhållningslås.
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tillhållningen, så att utsprånget upplyftes ur den ena eller andra inskärnin-

gen och regeln derefter kan framskjutas. Vid regelns yttersta ställningar

faller deremot utsprånget s in i den ena inskärningen och håller derigenom

regeln fast i hans ställning.

Mest använda äro nu mera de s. k. franska eller dubbla låsen, som

dock äfven de, om man får tro tyska författare, skola förskrifva sig från Tysk-

land, der de under förra århundradet skulle blifvit uppfunna af G. A. Freitag

i Gera. Ett mellanting mellan det franska och tyska låset kallas bastard-
eller snippsnapplåset och förekommer ännu någon gång som lådlås. Det

franska låset har två säkerhetsinrättningar, en faststående, inriktet, och en

rörlig, tillhållningen. Den senare har till uppgift att, hvar gång nyckelaxet

gått omkring ett slag, åter göra regeln orörlig och fast, och det så väl i hans

båda yttersta lägen som deremellan, då så behöfves. Skall regeln föras ät

ettdera hållet, måste nyckelaxet, innan det hinner till angreppen, först skjuta

upp tillhållningen, som håller regeln fast. En tillhållning gör alltså nästan

samma tjenst som en dörrklinka. Den bi-

fogade afbildningen (fig. 155) af ett enkelt

lås visar en tillhållning af en bland de vanli-

gaste formerna och fig. 156 en löstagen till-

hållning, sedd från andra sidan. Man inser

lätt, att nyckelaxet, då det från hvilkendera

sidan som helst passerar den öfre halfcir-

keln, måste, innan det når angreppet, träffa

och så högt upplyfta tillhållningens bygel,

att hennes hake lyftes upp ur inskärningen

på regelns öfre sida, i hvilken han ligger,

och regeln sålunda blir fri. Sedan han gjort

sin rörelse, går jemte nyckelaxet den fjä-

drande tillhållningen strax åter ned och läg-

ger sig i den följande inskärningen, och regeln är åter fast. Låset är enkelt,

hvarför regeln blott har två lägen och blott två inskärningar äro behöfliga.

Fig. 157 visar regeln på ett dubbelt lås, hvilken i denna sin egenskap har tre

inskärningar och ett angrepp med två luckor. Tillhållningens öfre del (fig.

155), som är böjd till höger om ett stift, fjädrar sig der och stöder sig med

sitt ändstycke mot ett annat stift eller, såsom här, mot klinkans hals. I fig.

156 är denna tillhållning särskildt afbildad. Någon särskild inverkan på klin-

kan eger dervid icke rum. Alla andra former, hvarunder tillhållningarna i det

dubbla låset kunna förekomma, grunda sig på klinkans princip och gripa all-

tid med utsprång in uti regelinskärningar. Så göra ock de s. k. lösa sluten,

hvilka ej ha klinkform, utan röra sig uppåt och mellan ledare. Den nedre

kanten af dessa inrättningar, på hvilka nyckeln skall utöfva den lyftande verk-

ningen, är naturligtvis alltid bågformig.

Man har äfven mångdubblat tillhållningarna, så att två eller flera lyft-

ningar måste ske, innan axet når angreppet. Detta är t. ex. fallet i Barrons

Fig. 155. Franskt lås med nyckel.
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lås, som i en ytterligare förändring visar, att äfven lyftningarna uppåt ha en

begränsning, medan hos de hittills beskrifna spelrummet uppåt ej är begränsadt

och man alltså kan begagna sig af en dyrk, som lyfter högre, än behöfligt är.

I Barrons lås ligga tillhållningarna bredvid regeln i form af temligen enkla

häfvelbleck, som hvart och ett med ett på sidan anbragt stift skjuta in i re-

geln. Den senare har, liksom i de föregående afbildningarna, en längdinskär-

ning, men med en helt annan bestämmelse; i den undre banan ligga näm-

ligen inskärningarna för häfvelstiften och i den öfre inskärningar, som mot-

svara de nedres mellanrum. Om nu en falsk nyckel lyfter tillhållnings-

häfveln aldrig så litet högre än den rätta, fattar strax det ena eller andra

stiftet uti en öfre inskärning, och regeln kommer ej ur stället.

Regelns gång är å ena sidan tryggad derigenom, att han med sin hufvudända

träder fram i det noga afpassade hålet i låskasten, medan han vid den bakre ändan

glider i ett slags hake eller oftast, såsom hg. 157 visar, är försedd med en lång

inskärning, som löper på ett vid låsblecket fäst släpstift. Härigenom blir spel-

rummet, som regeln öfver hufvud skall hafva,

strax bestämdt. För att kunna motstå en

tryckning inåt har regeln dessutom på sin

insida en fjäder, på hvilken han med lagom

tryck släpar. Han är ofta försedd med två

eller tre hufvuden, d. v. s. två eller tre delar

af honom framträda ur låset, men i det

inre är han enkel och påminner, sedd i sin

helhet, om en gaffel.

Afven mot ovarsam och oförståndig

behandling kunna vid låsets förfärdigande Fig. 156. Tillhållning för ett dubbellås.

åtskilliga anstalter vidtagas. Särskildt för- Fi ^- 157
-

En dubbel re«el -

tjena de s. k. lösa angreppen omnämnas;
dessa äro i synnerhet lämpliga, då nyckel-

axet genom många utskärningar är försvagadt, så att det vid mycken vrid-

ning och tryckning lätt kan gå sönder.

Den i fig. 158 afbildade dubbla regeln visar inrättningen. Den mellersta

angreppstanden c står fast, de båda yttre utgöras af de vidfogade styckena

dd, som tryckas nedåt af en svag fjäder e. De båda verksamma framskjut-

ningarna ega endast rum, när axet i endera riktningen träder ur den ena och

i den andra luckan, alltså städse från d till c; en tredje vridning bringar axet

till den rundade urhålkningen hos ettdera af de lösa angreppen, hvarvid ingen

vidare framskjutning af regeln eger rum. IIvarje ytterligare vridning har fast

mer blott till följd, att angreppet skjutes upp, låter nyckeln glida förbi och

faller åter tillbaka.

Fig. 158. Dubbel regel med säkerhets-

inrättnins.

Hänglås hafva, om de äro af en mera bred bygnad, det dubbla eller

franska låsets inrättning, de med rund bygnad deremot hafva en s. k. hjul-

regel. Det är klart, att man på en rund skifva kan lika lätt som på en rätlinig
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jernskena anbringa så väl angrepps- som tillhållningsinskärningar, och då blir

äfven det i fig. 159 afbildade låsets inrättning lätt att förstå. Hjulregeln a

vrider sig på ett stift b; tillhållningen har formen af en

vinkelhäfstång, hvars längre arm går in i en urhålkning

på den runda skifvan, som ej tillåter, att han lyftes

högre, än som för den riktiga nyckeln är behöfligt. Det

dubbla låset är nu öppet; efter två vridningar med

nyckeln har regelhufvudet d gått så långt genom bygelns

utskärning, som punkteringen utmärker. Ett ganska en-

kelt och billigt, men derjemte ändamålsenligt hänglås

är afbildadt i fig. 160 och 161 så väl till sitt yttre

skick som med borttaget slutbleck. Detta lås, som i sin

helhet består af sjutton delar, tillverkas i några af Frank-

rikes låsfabriker (i Picardie) med maskiner och ar-

betsfördelning till ett pris af 63 öre dussinet.

Fig. 159. Hänglås.

Säkerhetslås. Hvarje lås bör naturligtvis vara

ett säkerhetslås; dock betinga de olika konstruktionerna, värdet af de före-

mål, som skola med låset förvaras, sättet för förvaringen och andra förhållan-

den olika säkerhetsgrader, hvarefter man bestämmer

låsinrättningens beskaffenhet. Nästan alla inrättningar,

som fordom ansågos för säkerhetsmedel, såsom konstigt

formade nycklar och nyckelhål, invecklade besättningar

och vexirer, ha visat sig otillräckliga gent emot skicklig-

heten hos vår tids tjufvar, och man har derför nu mera

allmänt antagit kombinationsprincipen såsom det enda

riktiga säkerhetsmedlet i fråga om låskonstruktioner.

Visserligen använde man, såsom vi sett, ko m bin a ti o ns-

lås redan i forntiden, men verkliga säkerhetslås i denna

riktning har dock först den nyaste tiden att uppvisa.

Det väsentliga i dessa lås utgöres af ett antal bestånds-

delar, som hindra deras öppnande och först då tillåta det,

när alla delar försättas i ett bestämdt, för hvarje del

olika läge eller ställning, hvilket kan ske antingen ge-

nom en omedelbar rörelse med handen eller medelst

en nyckel, som har en noga afpassad form. Det förra

sättet att öppna låset användes på det under namnet

ring- eller teckenlås redan omtalade äldre kombinations-

låset, då deremot det äldsta hit hörande lås, nämligen

det likaledes omnämda egyptiska, Öppnas med nyckel.

hänglås. Afven de mest omtyckta nyaste kombinationslåsen höra

hit. Af dessa vilja vi först och främst omtala bramalåset och chubblåset.

Bramalåset uppfans 1784 af Joseph Bramah, född 1749 i Stains-

borough i Yorkshire och död 1814 i London. Bramah var ursprungligen

160

161

Fig. 160, 161.

Dubbelt eller franskt
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konstsnickare, men blef genom sitt uppfinningsrika snille en berömd mekaniker

och ingeniör, hvilken vi äfven ha att tacka för uppfinningen af den hydrauliska

pressen. Hans säkerhetslås var visserligen i sin ursprungliga form ej så full-

komligt inrättadt, som det nu utföres, men erhöll icke desto mindre en mycket

hastig spridning. Jemte det senare uppfunna chubblåset tillhör det, som vi

sett, kombinationslåsen. Dock finnes emellan dem och det med dem till sin

princip beslägtade egyptiska låset en väsentlig skilnad, bestående deruti, att i

det senare säkerheten mot tillhållnin-

garnas undanrödjande beror på kom-

binationen af olika ställningar, i de

förra deremot på kombinationen af

olika rörelser.

Hvad särskildt bramalåset an-

går, ligger dess egendomlighet å ena

sidan i den apparat af kombinerade

tillhållningar, som betingar säkerheten,

men å andra sidan äfven deruti, att

regeln ej, såsom på andra lås, skjutes

till och ifrån omedelbart med nyckeln,

utan medelst en med nyckeln vridbar

cylinder, som med sin bas står lodrätt mot regelns yta.

Med tillhjelp af fig. 162 blir det lätt att bilda sig en klar föreställning

om den princip, som ligger till grund för detta lås. Antaga vi t. ex., att den

å figuren synliga regeln B är försedd med sex inskärningar och att den öfre och

undre väggen af ramen F likaledes har

sex sådana inskärningar, hålles regeln

fast i sitt läge redan då, när en hel bleck-

fiemsa (tillhållning) vertikalt skjutes

igenom en rad af de med tre i Iivarje

rad öfver hvarandra liggande sex in-

skärningarna. Men i den på figuren af-

bildade låsinrättningen finnas sex så-

dana tillhållningar. Dessa tillhållnin-

gar äro ej hela, utan försedda med in-

skärningar, som hvar och en mot-

svara inskärningarna i ramen och

Bramalåsets inrättning.

Fig. 163. Det yttre af ett bramalå_.

regeln, men befinna sig på olika höjd, så att de lika långa tillhållningarna,

som med sina öfre ändar äro bragta i jemnhöjd med det öfre ramstyckets

yta, måste lyftas upp på olika höjder, för att regeln B skall ha vägen fri.

Detta inträffar, då alla tillhållningarnas inskärningar ligga på samma höjd

som regeln, så att han kan glida igenom dem. Den liktidiga lyftningen af

samtliga tillhållningarna på det ofvan antydda sättet kan nu lätt åstadkommas
medelst en inrättning T, som för hvarje tillhållning har en motsvarande hög

ansats, och den, som besitter denna inrättning, är i stånd att med den största
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Fig. 164, 165. Cylinder och nyckel.

lätthet öppna låset, medan hvarje annan, som ej känner dess särskilda in-

rättning och ej kan se de i en stark låda inneslutna tillhållningarna, måste

trefva och försöka, ända tills det möjligen

af en slump skulle kunna lyckas honom att

lyfta alla tillhållningarna hvar och en till

hennes rätta höjd. Hade man vidare intet

kännemärke, hvaraf man kunde sluta till

den riktiga ställningen, skulle ett sådant

försök att öppna låset kosta ganska mycken

tid, äfven om tillhållningarna vore färre

an sex. Men denna tid skulle med en ringa

tillökning af tillhållningarnas antal växa i

mycket hastig proportion, och företaget skulle,

då, såsom på bramalåset vanligen är fallet,

tillhållningarna äro sex, högst sannolikt miss-

lyckas för hvar och en, som ej kunde i

allsköns lugn hela veckor, ja, månader ute-

slutande syseisätta sig med låset, och af

denna orsak borde således denna inrättning

kunna gifva fullkomlig trygghet mot tjufvar.

I sjelfva verket är detta likväl ej händel-

sen, ty det finnes åtminstone ett medel att tem-

ligen lätt kunna riktigt inpassa de särskilda

tillhållningarna. Tänker man sig nämligen,

att regeln något tryckes mot tillhållningarna

och dessa derpå genom något medel långsamt

uppskjutas, hvarvid den opererande alltid

kan ha känning af motståndet hos den

mot regeln skrapande tillhållningen, skall

känseln genast säga honom, när någon in-

skärning kommit i jemnhöjd med regeln,

emedan tillhållningen då ögonblickligen kom-

mer utom beröringen med regeln och mot-

ståndet alltså upphör. Sedan tillhållningen

sålunda bragts i sitt riktiga läge, fästes

hon, och samma operation företages med

de öfriga, tills alla blifvit lagom uppskjutna

och regeln är frigjord. Mot skickliga tjuf-

händer äro alltså de äldre efter detta sy-

Fig. 166-168. "säkerhetssldfva och stem inrättade bramalåsen ej säkra, men
spiralfjäder. de ha under tidernas lopp blifvit så för-

bättrade, att de i sin nu varande gestalt kunna anses fullt säkra.

Denna nyare inrättning afbildas i fig. 163—168. Det yttre fodralet är der

(fig. 168) betecknadt med a; 6 är en ihålig cylinder af messing, i hvars på-



LÅSEN. 159

Tillhållning och regel.

skrufvade botten B dornen e är fäst. Då cylindern vrides, måste det från hans

botten utstående stiftet d beskrifva en cirkel och framskjuter då äfvenledes

regeln, hvarvid samma anstalt som i fig. 162 kan vidtagas. Tillhållningens

anordning blir klar af det följande. I cylindern b har man omkring dornen e

lagt en spiralfjäder, som upptill stöder sig mot en liten skifva g (fig. 167), hvilken

är rörlig utefter dornen, så att man medelst henne kan sammantrycka spiralfjä-

dern, medan hon deremot, då trycket upphör, hastigt skjutes uppåt af fjädern.

Vid denna skifva hänger ett större antal (4—8, här 6) med vinkelhakformiga

hufvuden försedda tillhållningar, som äro gjorda af dubbelt sammanböjdt stål-

bleck, så att deras nedre ändar fjädra sig ifrån livarandra (fig. 169). Dessa

tillhållningar sitta lätt rörliga i sex in-

skärningar, som i radial riktning inifrån

äro anbragta i cylindern b (fig. J65 och

166). Nedtill är cylindern b försedd med
en urhålkning, i hvilken är lagd en stål-

skifva, /, som för att kunna inläggas är de-

lad i två delar. I fig. 166 är denna skifva

särskildt afbildad, medan hon i fig. 165

är med en punktering antydd. Hon har

i midten en öppning, hvari finnas sex

radiala inskäningar, motsvarande inskär-

ningarna i cylindern. I dessa inskärningar ingripa de sex tillhållningarna.

Cylinderns vridning har alltså att öfvervinna ett sexfaldigt hinder, som
ej upphäfves förr, än alla tillhållningarna kommit i den ställning, att de

i deras bakkant gjorda inskärningarna komina att stå i skifvan f:s plan;

men då nu dessa inskärningar befinna sig på olika höjd, måste hvarje till-

hållning skjutas upp på ett särskildt sätt. Denna riktiga uppskjutning af

samtliga tillhållningarna kan på ett ögonblick verk-

ställas medelst den rörformiga nyckeln (fig. 164), som

sättes på dornen e och sammantrycker spiralfjädern.

I den i låset instuckna ändan af sitt ihåliga rör har

nyckeln nämligen lika många inskärningar, som det

finnes tillhållningar, hvilka för att kunna gifva

hvarje tillhållning ett riktigt läge ha ett derefter af-

passadt djup. När dessa inskärningar i nyckeln omsluta tillhållningarnas öfre

ändar, skjutas de senare allt efter inskärningarnas djup mer eller mindre till-

baka, hvarigenom slutligen tillhållningarnas inskärningar samtidigt nå skifvan

f:s plan, då det blott behöfs en kringvridning af cylindern, för att regeln skall

sätta sig i rörelse och låset öppna eller sluta sig.

Hvilken grad af säkerhet denna låskonstruktion erbjuder och på hvad

sätt skickliga händer äro i stånd att utan nyckel öppna ett sådant lås, har

redan förut blifvit omnämdt. Hvilka åtgärder man nu vidtagit häremot och

huru man derigenom gjort låset fullt säkert, skola vi strax se. En del af

dessa inrättningar är redan antydd i fig. 166, då inskärningarna hos den der

Fig. 170. Förbättrade till-

hållningar.
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afbildade skifvan äro något bredare i början än i slutet; deras bakre,

smalare del motsvarar tillhållningarnas tjocklek. Såsom vidare synes af de i

fig. 170 afbildade tillhållningarna, äro de försedda med två inskärningar, en

djupare u och en grundare v, af hvilka, såsom man ser, den senare befinner

sig än öfver, än under den förra. Står nu, såsom i föreliggande exempel för-

hållandet är med tillhållningarna b och d, den grunda inskärningen under, kom-

mer vid försöket att nedtrycka en sådan tillhållning denna falska inskärning

först i säkerhetsskifvans plan, hvarmed strax allt (genom försöket att vrida

cylindern framkalladt) gnidningsmotstånd mellan skifvan och tillhållningen upp-

hör, emedan nu på grund af inskärningen tillhållningen ej mer berör den

trånga delen af inskärningen i skifvan, men väggen till den vidare inskärnin-

gen ej genast kommer att beröras. Tjufven skulle häraf kunna tro sig ha

riktigt stält in denna tillhållning och går nu att inställa de andra, hvarvid

inträffar, att dels den riktiga, dels den falska inskärningen bringas i skifvans

plan. Ha nu alla tillhållningarna efter ett temligen ihållande och mödosamt

arbete på sådant sätt blifvit instälda, har med stor sannolikhet den riktiga

inskärningen blott hos en del fått den rätta ställningen, och någon vridning

af cylindern är ej möjlig, emedan de vidare delarna af skifvans inskärningar

åter hastigt trycka emot de på sina grunda inskärningar instälda tillhållnin-

garna och fasthålla cylindern. Att det är en ren omöjlighet att på det an-

tydda sättet bringa fem till sex tillhållningar efter hvarandra i deras riktiga

ställning, inses lätt. '

Chubblåset. Det andra af de omnämda säkerhetslåsen uppfans af Je-

remiah Chubb i Portsea i Hampshire. Han uttog sitt första patent 1818;

åtskilliga förbättringar, som beröra det väsentliga i uppfinningen, infördes se-

dermera af hans efterträdare Charles Chubb. Det allmänna och rättmätiga

bifall, chubblåset vann, var orsaken, h varför från början af femtiotalet ända

till senaste tiden de flesta uppfinningar på kombinationslåsens område mer

eller mindre utgingo från samma grundtanke.

Chubblåset, hvaraf vi i fig. 171 lemna en afbildning, innehåller likaledes

ett större antal, vanligen sex, men här som häfstänger rörliga, dubbelt ver-

kande tillhållningar samt dessutom en så kallad upptäckare, hvilken vid nästa

uppläsning genast angifver hvarje försök att med en falsk nyckel öppna låset,

och det derigenom, att någon af tillhållningarna i detta fall befinnes allt för högt

upplyft. Hufvuddelarna visar oss fig. 171; b är regeln, från hvilken det vid

honom fastnitade utsprånget s utskjuter genom tillhållningarna t. De sex lika

formade tillhållningarna vrida sig kring den gemensamma axeln a och ligga på
hvarandra, dock så, att hvar och en för sig kan lyftas till en viss höjd; d

är en i sex delar skuren fjäder, af hvilka hvar del verkar på en af tillhåll-

ningarna; e är upptäckarens fjäder. Vid den längst bak liggande tillhållningen

framskjuter i närheten af upptäckarens fjäder en ansats, hvarifrån stiftet p
utgår. Bredvid låset synes den tillhörande nyckeln, hvars ax är försedt med
ett antal inskärningar. För att kunna skjuta regeln tillbaka är det nödvän-
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digt, att hvarje tillhållning lyftes till en för henne särskildt bestämd höjd, hvar-

igenora regelns utsprång s kan obehindradt gå fram genom de för de särskilda

tillhållningarna olika stälda inskärningarna n. Denna sinnrika inrättning afser

att göra det omöjligt för hvarje obehörig att utan den tillhörande nyckeln

öppna låset; dock kan man äfven öppna lås med denna inrättning på samma
sätt som bramalåset, hvarför man vidtagit ännu andra säkerhetsanstalter.

Först vilja vi dock närmare beskrifva den ofvan nämda inrättningen, upp-

täckaren, hvarigenom egaren underrättas, när ett obehörigt öppningsförsök med

Fisc. 171, 172. Chubblås med nyckel.

andra verktyg än den rätta nyckeln egt rum. Försökte man nämligen att

med en dyrk eller en falsk nyckel öppna låset och dervid blott en af tillhåll-

ningarna skötes upp öfver sin rätta höjd, skulle genast upptäckarens fjäder fatta

uti den sista tillhållningen och hålla henne fast, hvari-

genom naturligtvis regeln förblefve orörlig. Vill man nu

efter ett sådant försök öppna låset med den rätta nyckeln

och detta ej vid första kringvridningen lyckas, är det ett

tecken till, att ett hemligt öppningsförsök egt rum. I så-

dant fall måste nyckeln vridas i den motsatta riktningen

eller i den, hvari han vid tiiläsningen rör sig, hvilket har

till följd, att den för högt lyfta tillhållningen åter faller

ned i sitt rätta läge, regeln låter röra sig och utsprån-

get s griper in i inskärningarna ri . Härvid lyfter den af- Fig. 173, 174. För-

jj j '

i i c i
° X- i v-j ° ii bättrade tillhållniuear för

sneddade delen af regeln pa upptäckarens tjäder, sa att
chubblåset.

denna släpper deii sista tillhållningen, hvilken då nedfaller

i sitt rätta läge. Nu först är låset åter i ordning och kan öppnas på van-

ligt sätt. Ehuru stiftet p endast fast anligger mot den sista tillhållningen,

blir det dock, emedan det skjuter fram öfver samtliga tillhållningarna, genast

upplyft, så ofta en af dem lyftes för högt, och härigenom blir upptäckarens

fjäder utlöst af stiftet, innan öppningsförsöket åter kan forisättas. Hvad
nyckeln beträffar, bör tilläggas, att det första utsprånget i axets främre ända

verkar på regelangreppet, medan deremot de öfriga jemte inskärningarna sätta

Uppfinningarnas tok. VI. 11
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tillhållningarna i rörelse. Klart är, att man genom att förändra djupet af

nyckelaxets inskärningar och den motsvarande ordningsföljden mellan tillhåll-

ningarna kan åstadkomma en oändlig mängd olika lås af detta slag.

För att i hvarje händelse göra det omöjligt att öppna ett chubblås på

samma sätt som bramalåset vidtog redan Charles Chubb följande högst

enkla inrättning. I fig. 173 och 174 är en med afseende härpå förbättrad till-

hållningsplatta afbildad. I hålet d vrider hon sig, som vanligt, omkring stiftet.

Utskärningarna a b, de så kallade fönstren, och skåran e äro likaledes på van-

ligt sätt anordnade. Snitten o och p tillhöra den af Chubb anbragta väktaren

eller upptäckaren, hvilken ej blott, såsom ofvan är nämdt, angifver en obe-

hörig behandling af låset med oriktiga verktyg, utan äfven helt och hållet hin-

drar sjelfva öppnandet, så snart en af tillhållningarna blir lyft något öfver sin

rätta ställning (hvilken hon måste hafva, om regeln skall kunna skjutas till

eller ifrån). Förändringen ligger i inskärningen på inre kanten af fönstret a.

Om vi antaga, att c är det vid regeln fastsittande tillhållningsstiftet och

att regeln tryckes inåt, medan tillhållningsplattan långsamt lyftes, upphör här-

vid allt gnidningsmotstånd (hvaraf tjufven tror sig ha riktigt instält tillhåll-

ningen) i samma ögonblick stiftet c kommer midt för inskärningen n. Faller

nu stiftet in i denna inskärning, upphör all rörlighet hos tillhållningen och

dermed äfven all möjlighet att kunna lyfta henne till riktig höjd. Tjufven

har då sjelf lagt ett hinder i vägen för fortsättningen af sina bemödanden.

Men äfven om stiftet ej infaller i skåran, blir tjufven åtminstone genom gnid-

ningsmotståndets upphörande förledd till den tron, att inskärningen står fram-

för stiftet och att tillhållningen blifvit bragt i den för uppläsningen riktiga

ställningen. Låsets öppnande på detta sätt hör derför till de största osanno-

likheter och är praktiskt rent af lika omöjligt som i fråga om det förbätt-

rade bramalåset, så att vi sålunda här ha framför oss två verkliga säker-

hetslås. Nyligen ha båda låsen blifvit ytterligare förbättrade af två tyska

låssmeder, så att deras tillverkning nu mera är så enkel och billig som möjligt

och sjelfva inrättningen befriad från små brister och fel, som vid användnin-

gen yppat sig. Sålunda har låssmedsmästaren J. Wolff i Berlin tillverkat ett

bramalås och låssmedsmästaren J. G. Hummel i Oberkunnersdorf vid Herrn-

hut ett chubblås af förbättrad konstruktion samt båda på sina uppfinningar

erhållit patent i några tyska länder. Den senare lemnar sitt förbättrade

chubblås i fem olika storlekar till ett pris af 16—32 kronor dussinet; hvarje

lås är då försedt med tyå nycklar, emedan, . om den ena nyckeln skulle för-

komma, låset ej kan öppnas med dyrk eller falsk nyckel.

Låstillverkningen har på senare tid genom införande af särskilda maski-

ner och med tillämpning af arbetsfördelningens grundsatser nästan helt och

hållet undandragits det vanliga låssmidet. Som en af de första i sitt slag för-

tjenar nämnas firman Hobbs, Ashley & Co:s 1856 i London grundade

anstalt. Chubblås förfärdigas der nästan helt och hållet utan handarbete

genom en rad af de mest sinnrika maskiner. Hufvudarbetet utföres der af
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genombrytningspressen, fräsmaskinen, svarfstolen . och slipstenen, och det hela

är så anordnadt, att dagligen ett tusen* lås kunna göras fullt färdiga.

De brandfria kassaskåpen. Säkerhetslåsen ega sin hufvudsakliga an-

vändning på de så kallade brand- och dyrkfria kassaskåpen och kistorna. Eld-

fastheten hos dessa förvaringsställen söker man åstadkomma derigenom, att man
gör väggarna på alla sidor dubbla och fyller mellanrummet mellan båda med ett

ämne, som är så dålig värmeledare som möjligt, så att, då hettan af en brand

verkar på den yttre väggen, hon blott i mycket förminskad grad kan fortplanta

sig till den inre, och det bränbara innehållet, värdepapper eller handlingar, så-

lunda ej kan taga någon skada. Lämpligast har för detta ändamål visat sig an-

vändningen af alun och

alkaliska salter. Så vidt

vi känna, var engelsman-

nen Thomas Miljlner

i Liverpool den förste, som

för detta ändamålf använde

detta ämne; han tog pa-

tent härpå redan i början

af 1840-talet. Enligt hans

ide förses kassaskåpen med
flera mellanväggar, hvilkas

mellanrum fyllas med såg-

spån, benmjöl och dylika

ämnen, men tillika — och

detta är det väsentligaste

— innehålla kärl eller rör,

fylda med stött alun, soda

eller potaska, blandad med
gips. Sakernas verkan

beror här på deras halt

af kristallvatten, i följd

hvaraf de vid uppvärmning afgifva vatten och antaga ett grötartadt tillstånd.

Men genom detta afgifvande af fuktighet hindras värmen att intränga i det

för eld utsatta skåpet eller kistan, och den inre väggen håller sig längre kylig

än på andra skåp, som ej äro på samma sätt inrättade.

Skåpens säkerhet mot inbrott söker man på olika sätt åstadkomma.

Naturligtvis försvinner det skydd, säkerhetslåsen lemna, der borr, huggjérn och

spett användas, och i det sistnämda fallet kan blott ett ytterst fast ämne

sätta en gräns för inträngandet. Jern och stål ha derför redan sedan länge an-

vändts för detta ändamål, såsom man ser af fig. 176, hvilken afbildar ett ju-

velskåp, af jern, damasceradt med guld och silfver, ett arbete af italiensk

låssmedskonst från 16:e århundradet. I England och Amerika, der tjufvarna

gå till väga med den mest fulländade tekniska skicklighet, har man der-

Fig. 175. Gammal kassakista af jern.
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för äfven upptänkt de sorgfälligaste anstalter för att kunna göra den ofta

otroligt fräcke inbrottstjufven nödigt motstånd. Den, som erinrar sig de in-

brott, hvarom tidningarna tid efter annan haft att berätta och som ofta för-

öfvats midt under polisens ögon, skall lätt inse, att man i de nämda län-

derna ställer helt andra fordringar på kassaskåp än hos oss. De flesta

kassaskåp skulle ej lägga några oöfverstigliga svårigheter i vägen för" en

engelsk eller amerikansk inbrottstjuf. Inbrottsstölden har formligen utbildat

sig till en metodisk konst, och London och New-York äro akademierna.

Till en början begagnade man i England till ämne för sådana kassaskåp

gjutjern, d. v. s. man göt både låda och dörr hvar för sig hela och samman-

fogade dem derefter. Snart insåg man dock olämpligheten af detta förfarande

och gör nu de dubbla lådorna af jernplåt, hvars tjocklek snart steg ända till

Fig. 176. Juvelskåp af jern, damasceradt med guld och silfver. Italienskt arbete

från 16:e århundradet.

4, ja, till och med 8 linier. Uti G. Prices fabrik i Wolverhampton härdas

till större säkerhet mot borrning omkring 8 linier grof plåt; ofta fastnitas

äfven två sådana plåtar på hvarandra, medan man i Hobbs, Hart & Co:s

fabrik på insidan af de omkring 8 linier tjocka dörrplåtarna af jern ytterli-

gare fästskrufvar härdade stålplåtar af lika tjocklek. De vanliga engelska

kassaskåpen äro i jemförelse med de tyska mycket enkelt bygda. De fyra

sidoväggarna, som på visst sätt bilda ramen, alltså utan dörrar och bakvägg,

hopzinkas ofta i de sammanstötande vinklarna på samma sätt som träkistor,

hvarefter i hvarje inre vinkel ett stycke starkt vinkeljern fastnitas. Vid min-

dre omsorgsfullt utförande lemnar man zinkningen å sido och åstadkommer

hopfogningen blott genom vinkeljernens fastnitning. Bakväggen hopfogas derefter
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med ramen på samma sätt, hvarvid naturligtvis skrufvarnas yttre hufvuden

måste försänkas, på det de ej må kunna frånsprängas; de affilas så långt, att de

med väggens plan bilda en jemn yta och att ingen skåra, hvari skrufmejseln kan

fatta, finnes for handen. Den inre lådan, som tillverkas på samma sätt som

den yttre, men af svagare plåt, hopfogas med denna genom skrufbultar. På
framsidan går hon ej så långt fram som den yttre, så att dörren kan skjutas

in, hvarvid den yttre sidoväggen bildar falsen. Ytterligare falsar, som på andra

kassaskåp är o anbragta för att hindra hettans inträngande, utelemnar den

engelske fabrikanten, emedan man funnit dem onödiga. Efter inbrottet på

Cornhill i London 1866, hvarvid i urmakaren och juveleraren Walkers ma-

gasin ett från Millner & Sons berömda fabrik i Liverpool utgånget kassaskåp

på 30, högst 75 minuter medelst efter hvarandra indrifna stålkilar och en

bräckstång af stål så godt som midt under nattpolisens ögon uppbröts, har

i England en mängd förbättringar uppdykt, som visserligen ganska väl mot-

svara sitt ändamål, men äfven göra kassaskåpen ojemförligt dyrare. Sålunda

har S. Chatwood i Bolton (Lancashire) tillverkat patenterade och prisbelönta

kassaskåp, hvilkas väggar och dörr äro förfärdigade af dubbla stål- och jern-

plåtar, i hvilkas mot hvarandra liggande sidor inhyflats ett stort antal nåter,

hvilka, sedan plåtarna hopnitats, fyllas med en hård metall. För att ytterli-

gare göra det omöjligt för en stålkil att intränga i dörrspringan har Chatwood

iåtit göra dörramens och dörrens anslag eller fals halfrund.

Vid parisutställningen 1867 egde en ganska intressant täflingskamp rum

mellan Chatwood och amerikanen Herring. De båda berömda kassaskåps-

fabrikanterna hade beträffande den större fullkomligheten hos sina fabrikat

och särskildt deras förmåga att motstå inbrottsförsök slagit vad om en summa
af 15 000 franc (10 500 kronor) sålunda, att den skulle vinna summan, som

först kunde öppna motståndarens skåp och uttaga ett der inneslutet tecken.

De voro förpligtade att begagna samma slags verktyg och samma antal med-

hjelpare, men hade för öfrigt full frihet i afseende på sättet för förstöringsar-

betet. Efter ungefär fyra timmar hade amerikanerna öppnat det engelska skå-

pet och uttagit segertecknet, medan deremot det amerikanska ännu höll stånd.

Det segrande herringska skåpet var sedermera i sitt visserligen illa tilltygade

skick utstäldt i maskingalleriet.

I Tyskland ha de dyrk- och brandfria kassaskåp, som tillverkas vid F.

Werthheim & Komp:s fabrik i Wien, förvärfvat sig ett godt rykte så väl

med afseende på låsinrättning som eldfasthet. Ett sådant skåp uthärdade vid

ett i kejserliga porslinsfabriken i Wien anstäldt försök till och med glaserings-

ugnens glödhetta.

Åtskilliga jern- och stålvaror förtjena uppmärksamhet så väl genom sin

vidt utbredda användning som deraf föranledda tillverkning i massa. Om
också i och för sig mindre i ögonen fallande än den stora jernindustrins och
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i synnerhet maskinindustrins alster, skola de dock vid ett närmare betraktande

af sättet för deras tillverkning gifva oss rikligt tillfälle att genom skildring

af sinnrika arbetsmetoder och skarpsinnigt uttänkta hjelpmedel för dem väcka

våra läsares intresse.

Vi börja med den enklaste af detta slags tillverkningar,

Tillverkningen af spik och stift, såsom det vanligaste medlet att sam-

manhålla och hopfoga, hvarvid också någon gång utsiring åsyftas.

Tillverkningen af vanlig jernspik är ett område, hvarpå handarbetet ännu

allt jemt uthärdar täflan med maskinarbetet, ty lika enkel som spikens form är,

lika stora äro de svårigheter, som resa sig mot hans tillverkning på maskin,

då det nämligen är fråga om att med denna åstadkomma en lika god vara

som med handarbetet. Dessutom är spiksmedernas handfärdighet så stor,

att det skulle bli mycket svårt att för tillverkning af bättre spiksorter

Fig. 177. Spiksmedjeugn. Fig. 178. Nageldornar af olika» form.

bygga maskiner, som kunde tillverka till billigare pris än de öfvade händerna.

Blott i fråga om tillverkning af de vanliga spiksorterna ha maskiner sedan ,

länge fullständigt eröfrat marknaden.

Spiksmidet för hand drifves i synnerhet starkt i trakten af Birmingham

och i Derbyshire. Ensamt i Birminghamstrakten räknar man på en omkrets

af 5 mil öfver 20 000 • menniskor, som, om än på ett ganska nödtorftigt sätt,

lefva af spiksmide.

En spiksmedjas inrättning är lika enkel som arbetsmetoden, men så

mycket beundransvärdare är arbetarens skicklighet. En liten smideshärd eller

en blåsugn, ett städ, en i städkubben sittande mejsel (afskrote), några ham-

mare och tänger och framför allt ett antal s. k. nageldornar för hufvudets

bildande äro allt, hvad spiksmeden behöfver för att af smala, fyrkantiga vals-

jernsstänger tillverka sin vara.
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De jemförelsevis smala stängerna upphettas till hvitglödgning, på det

de vid bearbetningen ej må för hastigt kallna. Arbetaren fattar den i ena

ändan upphettade stången, lägger den glödande delen på städet och åstadkom-

mer genom några med van hand förda hammarslag den för spiken erforderliga

tillspetsningen. Den tillspetsade ändan lägges nu på städets kant och får af

hammaren på ett afstånd, som motsvarar den blifvande spikens längd, en an-

sats, bakom hvilken jernet nästan afhugges på den jemte städet befintliga

mejseln, så att spikämnet ännu blott svagt sammanhänger med stången. Af
den nyss nämda ansatsen bildas hufvudet på det sätt, att den tillspetsade än-

dan stickes in i en af de ofvan nämda nageldornarna (fig. 178) och genom en hastig

böjning på stången afbrytes, hvarpå hufvudet medelst några raska hammarslag

får den erforderliga formen. Genom ett lätt slag mot spetsen kastas slutligen

den färdiga spiken ut från dornen. Under tiden har stången redan åter blifvit

inlagd i elden och en ny glödande stång uttagen för att bearbetas på städet.

Fig. 179. Framifrån.

Fig. 179, 180. Spikvalsverk.

Af kortare spik kan en skicklig arbetare af en glödande stångända ut-

smida två stycken efter hvarandra (i en upphettning). Ofver hufvud är, såsom

redan anmärkts, en öfvad spiksmeds färdighet någonting rent af förvånande;

ty en sådan smed förfärdigar på 12 arbetstimmar 2 000 till 2 500 stycken små
skospikar, vägande ungefär 2,4 skålpund, eller 1 500—2 000 hästskosöm af

7—9 skålpunds vigt eller 500—600 dubbel ribbspik af 10—11 skålpunds vigt,

hvarvid tillika bör ihågkommas, att spikarnas längd, som för hvarje sort är

noga bestämd, blott bedömes efter ögonmått.

Maskinspik. Uppfinningen af maskiner för spiktillverkning förskrifver

sig från England; der utdelades från 1790—1852 öfver 50 patent' för uppfin-

ningar i denna riktning, och redan 1809 funnos maskinspiksfabriker i Birming-

ham. De metoder, man dervid följer, äro olika, i det man antingen be-

arbetar jernet i glödande eller i kallt tillstånd, i hvilket senare fall det har

formen af bleck eller tråd.
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För att tillverka spik af glödande jern begagnade man sig först af vals-

verk, som man sedermera på många sätt förbättrat. Framsidan af ett sådant

valsverk visar oss fig. 179, medan fig. 180 visar en genomskärning af det

samma efter linien 1—2. Det består af två valsar C C\ som medelst kugg-

dref gripa uti hvarandra på båda sidor och på sina omkretsar äro försedda

med fåror, motsvarande den form, spikarna skola erhålla.

Den dubbla kuggkopplingen har till ända-

mål att göra omvridningen fullkomligt samtidig.

I fig. 180 synes jernremsan X, som går genom

valsarna och delvis redan blifvit pressad i spikform,

medan den följande afbildningen (fig. 181) visar

henne, då hon redan lemnat valsarna, A från

breddsidan och B i längdgenomskärning. Hon

innehåller ej blott på längden, utan äfven på bredden material för ett antal

spikar, och för att skilja dessa längdstycken från hvarandra föres hon nu

mellan ett par skärvalsar E (lig. 179), som sönderskära henne i smala remsor

y, hviikas bredd motsvarar spikarnas tjocklek.

De flesta spiksorter förarbetas på detta sätt till den

ungefärliga formen. De smala spikremsorna komma derpå

i upphettadt tillstånd i en särskildt för detta ändamål

-H konstruerad maskin, hvars beskrifning dock skulle bli allt

1 Ml

Fig. 181. Valsad spik.

för vidlyftig, och der de genom tryck mellan klämbackar

färdigbildas och livar för sig afklippas från remsan.

Den förnämsta af de många olika maskiner, som

Fig. 182. Tillspetsning blifvit uppfunna för tillverkning af spik, torde vara den
af jembanspik. af q Gustafsson från Tumbäck nära Jönköping kon-

struerade spikmaskin, som var utstäld vid verldsutställningen i London 1862

och då väckte stor uppmärksamhet. Maskinen är allt för invecklad, för att

det skulle låta sig göra att här närmare beskrifva honom, men vi skola an-

tyda grunderna för hans verkan. Jernstänger af omkring 4 fots längd upp-

värmas vid ändan i en liten vid

maskinen stående assja och utsmi-

das först i ena ändan ungefär till

en spiks tjocklek. Arbetaren in-

för en upphettad stång, med den

tillspetsade ändan förut, mellan ett

par fjädrar, ledande stången mellan

u

Fig. 183. Olika spiksnitt.

urhålkningarna i två roterande valsar, hvilka indraga henne emellan sig och

vidare genom en hylsa till fördjupningen på två mindre valsar; dessa stå stilla,

medan stången fortgår genom den djupaste och bredaste delen af sistnämda

fördjupning. Härifrån kommer stången genom en ledare mellan käftarna till

en tång, som är försedd med två backar af härdadt stål. Vid käftarnas slut-

ning pressas stången mellan dessa backar. Derefter vrides tången kring en

bult, hvarjemte stången samtidigt upplyftes och en s. k. klippare afskär spik-
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ämnet. Tången fortfar att vrida sig, tills hon kommer midt öfver en s. k.

hö fdåre, hvilken mekanism, satt i rörelse af en excenterskifva, ger spikäm-

net ett slag och derigenom af den bit af ämnet, som klipparen lemnat qvar

mellan sig och tången, bildar ett rmfvud. Tången öppnar sig nu och låter

den färdiga spiken utfalla. Jernstången upphettas och införes, sedan hon

vridits ett hälft slag omkring, å nyo i maskinen. På detta sätt fortgår arbe-

tet. Som man finner, användes i denna maskin för spikens tillverkning så

väl valsning och pressning som smidning. På 12 timmar kunna dermed er-

hållas 12 000 stycken 4-tums eller 18 000 stycken 2-tums spik. Endast en

arbetare erfordras för maskinens skötsel, emedan denna nästan helt och hållet

är sjelfverkande.

För att tillspetsa de stora spikar, som tjena till att fästa järnvägsske-

norna vid deras underlagsbjelkar, kan man äfven begagna valsar, fastän af

annan form och inrättning

än de förra. Principen för

ett sådant valsverk antydes

af fig. 182. Den öfre val-

sen A är försedd med en

excentrisk kugge eller kam,

men den nedre B med en

motsvarande djup och bred

fåra. Båda valsarna äro

af hvitt tackjern och hop-

kopplade genom lika stora

kuggdref, så att de med lika

hastighet vrida sig i mot-

satta riktningar. Den glöd-

hettade spiken, som förut

på en särskild stansmaskin

försetts med det hakformiga

hufvudet, blir, i samma ögonblick valsen A:s kugge lemnar valsen B:s fåra,

medelst en tång, som har en mot fåran svarande bredd, inskjuten i fåran i

motsatt riktning mot valsens vridning. Den småningom uppstigande kammen
fattar uti spiken, hoppressar honom i framändan, så att han blir spetsig, och

skjuter honom dervid samtidigt undan från valsen. Nyligen ha sjelfverkande

maskiner konstruerats, hvilka i oafbruten följd efter hvart annat tillspetsa och

afskära spiken samt förse honom med hufvud.

Jemte de maskiner, hvilka, såsom de ofvan omtalade, förarbeta jernet i

glödande tillstånd, alltså åstadkomma en vara, som till godhet liknar den

för hand tillverkade, finnas äfven andra, som af tunna jernremsor (band-

jern) klippa spik och nubb. Dessa maskiner äro i jemförelse med smides-

maskinerna af en mycket enkel konstruktion, och enklare, i samma mån den

vara, som dermed skall frambringas, äfvenledes är det, så att t. ex. de huf-

Fig. 184. Spikklippningsmaskin.
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vudlösa klackstiften (för skomakare) helt enkelt utklippas ur jernremsor, som

efter bredden äro utvalsade till kilform (likt knifsblad).

Allt efter olika sort utföres äfven spikklippningen på olika sätt, såsom af

fig. 183 synes. För besparing af matefial föras dervid vanligen snitten så,

att alltid en spetsig ända (spets) kommer att ligga emellan två sammanstö-

tande bredare ändar, hvilka motsvara hufvudena. De i fig. 183 med A be-

tecknade snitten skulle t. ex. blifva skopinnar, de med B spännstift för snickare

och glasmästare äfvensom klackstift för skomakare, de med C bottenstift, de

med D golfspik (för att fästa plankorna) o. s. v. För klippningen begag-

nar man ett slags parallelsax eller stans, som sättes i rörelse antingen genom

en medelst svängkulor drifven skrufpress eller genom excenterskifvor eller också

genom en knähyfvelsmekanism. En dylik med excenterskifva eller ock med
en knähyfvelsmekanism arbetande maskin, som ganska väl lämpar sig för till-

verkning i massa, framställer fig. 184, medan fig. 185 visar hans konstruk-

tionsprincip och sätt att arbeta. Stansen a rör sig i en lodrät ledare och

är anbragt i ändan af en häfstång 6, som har sin vridningspunkt vid c och

nära sin främre ända är genom ett länkstycke förenad med excenterskifvan.

Stansen sjelf är vid

sin nedre ända rätvinkligt

infilad; den främre insprin-

gande delen bildar eggen,

medan deremot den bakre,

c®) längre delen, som äfven

vid stansens högsta ställ-

ning ej stiger upp öfver

den främre fasta skär-

kanten/', utgör ett anslag

för jernremsan g, som skall klippas, så att denna alltid blott på bredden af

det stycke, som skall afklippas, kan skjutas under den rörliga skärkanten. När

derpå stansen går ned, afklippes det mellan skärkanterna inklämda jernet.

Jernremsan fasthålles medelst ett slags tång A, hvars ändå hvilar på ett gaf-

felförmigt stöd r. Medelst denna inrättning kan arbetaren lätt och hastigt

vända om metallremsan, då stansen går upp. Denna vändning är nödvändig

vid klippning af sådan spik, hvilken, såsom golfspiken, måste förses med huf-

vud, emedan härvid en ansats för hufvudets bildning alltid måste lemnas qvar

vid den ena sidan af remsan, såsom man kan se af de i fig. 183 under JJ

och E framstälda spikformerna.

Spikmaskinernas tillverkningsförmåga har blifvit till den grad uppdrifven,

att t. ex. en enda maskin kan lemna ända till 160 halftumsspik i sekunden

och af större spiksorter nära 50 centner om dagen.

Fig. 185. Spikklippningsmaskinen, skematiskt framstäld,

Tillverkningen af trådstift liknar på visst sätt tillverkningen af knapp-

nålar, utom att hufvudets bildning här sker med mindre omständigheter. Det

vanliga råämnet är hårdt dragen (ej glödgad) jerntråd; stift af messing och
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koppar förekomma blott sällan. För de större numren, som ha en längd

af 5—

5

l
/2 tum, afklipper man strax mot en mejselkant de särskilda skaften

med erforderlig längd, hvarefter de förses med spets och hufvud. Då det är

fråga om mindre sorter, slipar man först spetsarna, och för att härvid kunna

handtera dem tar man ett antal trådstycken af 20—27 tums längd på en gång,

slipar dem spetsiga på en slipsten eller spetsring under oupphörlig vridning,

afklipper de tillspetsade ändarna med en stocksax och slipar vidare spets på
de nya ändarna, tills tråden är upparbetad. Spetsringen, som till utseendet

liknar en liten hastigt kringlöpande slipsten, består af en jernskifva, omgifven

med en filartad stålring. En hastigare tillspetsning än på spetsring eller slip-

sten erhålles genom pressning. I detta fall skares tråden i stumpar af stiftets

dubbla längd, hvilka livar för sig instickas i en liten maskin, som består af

Fig. 186. Stiftmaskin, sedd ofvanifrån.

fyra stålbackar, hvilka genom skrufvar eller häfstänger närmas till hvarandra

och sammanpressa trådstyckena på midten, så att der uppstå två skarpa fyr-

sidiga spetsar, hvarvid trådbiten genast delas i två stift. De tillspetsade stif-

ten förses för hand med hufvud på det sätt, att man. insätter stiften hvart

för sig i ett slags skrufklofve och med ett hammarslag nedstukar den något

framträdande ändan till ett hufvud. Man kan på sådant sätt åstadkomma

flata eller försänkta hufvuden och genom användande af en passande ur-

hålkad stamp till och med kullriga hufvuden. Den ofantliga förbrukningen

af trådstift har för länge sedan gifvit anledning till uttänkande af maskiner för

deras tillverkning, men först i senare tid har man lyckats åstadkomma sådana

af ändamålsenlig beskaffenhet. Under tiden mellan 1822 och 1854 meddelades

i Frankrike minst 40 patent för trådstiftsmaskiner. Fig. 186 visar oss en
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dylik maskin, sedd ofvanifrån, som i oafbruten följd förrättar både afklipp-

ningen, tillspetsningen och hufvudslagningen. Den med svänghjul försedda

hufvudaxeln, på hvilken omvridningen med remskifvor öfverföres från en trans-

mission, sätter vid hvarje omlopp mekanismen i fullständig rörelse; då nu

hufvudaxeln vid medelhastighet gör 120—140 omlopp i minuten, förfärdigas på

denna tid lika många stift, något som också är nödvändigt, om maskinen skall

med framgång kunna täfla med handarbetet. På hufvudaxeln sitter ett antal

olika formade excenterskif-

vor, hvarifrån de särskilda

maskindelarna erhålla sin drif-

kraft, så att vid en omvrid-

ning följande förrättningar ut-

föras: 1) införes tråden vid

pass en stiftslängd, hvarvid

han har att passera en rät-

ningsmekanism; 2) fasthålles

tråden emellan* två massiva

backar; 3) pressas hufvudfor-

men mot den framskjutande

trådändan; 4) blir tråden pä

en gång afklipt och tillspetsad,

det senare på två, tre eller fyra

sidor; 5) utkastas de färdiga

stiften genom en stöt från ett

mekaniskt finger i en låda, der

de samlas. Många stiftsorter

komma härefter i en skurnings-

trumma för att göras blanka,

hvarpå stundom ytterligare föl-

jer förtenning, blå anlöpning

eller svartbränning (med lin-

olja). Af de största sorterna,

med en längd af omkring 8

tum och en tjocklek af omkring

1 linie, förfärdigar stiftmaski-

nen ungefär 50 i minuten, men

af de minsta ungefär 300.

Utklipt skifva. Pressad slrifva. Färdig spik.

Fig. 187. Maskin för tillverkning af tapetserarstift.

Prydnadsstift. Då vi redan i sammanhang med jerngjuteriet beskrifvit

sättet för gjutning af spik, återstår oss nu blott att omnämna, huru tapetserar-

eller möbelstift tillverkas, hvilket sker på ett helt annat sätt än de hittills

omtalade. Tillverkningen af prydnadsstift utgör i synnerhet i Frankrike en

betydande industrigren (manufacture de clous dorés). I en priskurant
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från en dylik parisfabrik finnas upptagna öfver 150 nummer af olika mönster

och storlekar i åtta sorter, nämligen vanliga gula, lätt eller tungt i eld för-

kylda eller försilfrade och af poleradt stål. Under namnet clous de tapis-

siers (tapetserarstift) finnas der mönster till ett pris af 2,80—14 kronor tu-

sendet, clous pour bourreliers (sadelmakarspik) 2,i o—4,20, clous de fan-

taisie gravés (fantasispik, graverad) 8, 4 o—42, clous pour malles (kof-

fertspik) 8—28 kronor tusendet. Fabriken levererar dagligen öfver 200 000

stycken sådana stift, som äro en ofantligt eftersökt vara.

Anda till för några år sedan tillverkades dessa stiftsorter, som ha ett

oformligt stort, halfklotformigt hufvud och en kort, spetsig lägg, på det sätt,

att man göt dem i formar. Detta slags stift voro dock behäftade med mång-

faldiga brister, då de ej blefvo nog regelmässigt formade, hade skarpa kan-

ter, hvarmed de sönderskuro de föremål, de skulle hopfästa, och för öfrigt

voro mycket sköra. För närvarande tillverkas de med tillhjelp af stansar och

pressar. De för tillverkningen behöfliga maskinerna äro: 1) en stick- eller

stansmaskin, hvarmed en arbetare dagligen kan utklippa allra minst 1 500

stycken hufvud; 2) en fallhammare; 3) en polerbänk, h?arpå hufvudena under

hastig rotation göras blanka medelst polerstål; 4) en präglingspress för ut-

smyckade, så kallade graverade hufvuden.

Fig. 187 visar tillverkningen af sådan spik efter en af Cormay upp-

funnen metod. Hufvudena utstansas härvid i kilform ur ett kopparbleck af

ungefär ^ linies tjocklek. Derpå pressas dessa skifvor i en präglingspress,

så att de i kanten få en tjocklek af vid pass ^ linie och i deras midt bildas

en liten ihålig cylindrisk ansats, hvari trådstiftet, som skall förenas med huf-

vudet, instickes, hvarefter en ny prägling ger skifvan hennes halfklotformiga

utseende och fast förenar henne med stiftet. För detta ändamål lägger man
den redan genom den första präglingen beredda skifvan på en matris m, som

är försedd med en halfklotformig fördjupning, i storlek motsvarande det stift-

hufvud, som skall bildas. I skifvans ihåliga ansats insänkes hufvudet af ett

trådstift c. Öfver matrisen m befinner sig en stamp j? med ett konvext, till

matrisens urhålkning passande utsprång. Så snart denna stamp med tillbör-

ligt tryck pressats mot skifvan /, träder stiftets lägg, som stöder sig mot en

med spiralfjäder förenad smal stång, in uti en kanal i stampen, medan dere-

mot dennes utsprång pressar skifvan in i matrisens urhålkning och sålunda

ger henne den åstundade hufvudformen, men på samma gång äfven samman-

trycker den i skifvans midt befintliga ihåliga ansatsen och derigenom fast för-

enar läggen med hufvudet. Nyligen har man konstruerat maskiner, som sam-

tidigt och sjelfverkande utföra de hittills hvar för sig utförda operationerna,

såsom utklippningen af de små metallhufvudena, deras prägling till formen af

små runda skålar m. m. En dylik maskin bland andra har b Ii fvi t uppfunnen

af den franske mekanikern Dubreuil.

At denna maskin öfverlemnas kopparn, hvaraf hufvudena bildas, i form

af en remsa och jerntråden i ringform. Medan jerntråden i lodrät riktning

ryckvis går nedåt, rör sig kopparremsan äfvenledes ryckvis vågrätt framåt
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fl

Fig. 188. Skärstol för träskrufvar.

och mottager på sin väg trycket af en liten stamp, som i. midten af remsan

gör en omkring V 6
linie djup urhålkning af en något större diameter än trå-

dens, så att trådändan lätt kan insättas deruti. När nu kopparremsan och

tråden uppnått det bestämda mötesstället, d. v. s. trådändan inträngt i kop-

parremsans fördjupning, verkställer denna sinnrika maskin den intressantaste

operationen. Kopparremsan har vid sitt inträde i maskinen blifvit förd mel-

lan de två delarna af en klippnlaskin, tråden deremot vid sitt nedstigande

mellan backarna och spetspressen af en stiftmaskin, lik den i fig. 186 afbil-

dade. Klipp- och stiftmaskinerna ha i detta fall den egendomligheten, att

den förra arbetar i omvänd riktning,

d. v. s. nedifrån uppåt, och sålunda

upplyfter den utklipta plattan, och

att stiftmaskinen ej har någon huf-

vudpress. Klippmaskinens stamp, som

bär den utklipta lilla plattan och

vid uppstigandet bringar henne under

trådändan, bildar på henne ett ut-

språng för att åstadkomma läggens förening med kopparplattan. Härvid verk-

ställes en- dubbel operation, i det backarna, som fasthålla tråden, nedtill hafva

en liten utskjutande valk, som intränger i plattan rundt omkring läggen

och, i samma ögonblick stifthufvudet stöter emot den senare, fattar uti det

och håller det fast, så att det kan göra motstånd mot de stötar, det under

tillverkningens vidare förlopp och särskildt vid passerandet genom skurtun-

nan erhåller. Den fulländade form och stora fasthet, som utgöra denna ut-

märkta varas förnämsta företräden, erhåller hon medelst en annan, enklare

maskin, hvars hufvuddel utgöres af en vågrät, genom tryck verkande skruf-

press. Matrisen, som bildar huf-

vudets uppåt hvälfda yta, får ge-

nom en häfstång en fram- och till-

bakagående rörelse, medan stam-

pen, som bildar hufvudets urhålk-

ning, är fast förenad med ma-

skinställningen. Redan 1869 voro

vid prydnadsstiftsfabrikerna i Pa-

ris fyra sådana maskiner i verksamhet, hvilka dagligen tillsammans kunde

tillverka ,170 000 stift, motsvarande en sammanlagd vigt af 120 000 skål-

pund om året.

Fig. 189. Klämbalja.

Skruftillverkningen. Jemte spik och stift höra skrufvarna till de

småartiklar af metall, som i massor tillverkas och förbrukas. De tillverkas

på olika sätt, antingen på fri hand under medverkan af skrufklofve, gängkloppa

och gängtapp eller på svarfstolen medelst det på fri hand förda gängstålet

eller ett i en sjelfverkande support anbragt snedtyg eller tand eller slutligen

genom särskilda maskiner för tillverkning i massa.
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Eig. 190. Snedtyg för träskrufstillverkningen.

I högst betydlig mängd, nästan lika stor som 'spikens, förbrukas trä-

skrufvarna, och deras tillverkning kan under vissa omständigheter få en

ofantlig betydelse. En enda fabrik i Birmingham bringar hvarje år i handeln

minst tusen millioner, stycken eller hvar vecka 150 000 gross af denna artikel.

Anda tills för några år sedan drefs tillverkningen af träskrufvar blott

med mycket enkla inrättningar. Ar 1845 tog träskrufsfabrikanten Japy
i Frankrike patent på maskiner för tillverkning af denna vara, medan nu

den största träskrufsfabriken i verlden, Nettlefold & Chamberlains, äfvensom

andra fabrikanter börja begagna det

sinnrika maskineri, som, uppfunnet af

J. J. Sloane, först användes af Wil-

liam Angely i Providence i Förenta

staterna. Sloanes uppfinning infördes

för ungefär 25 år sedan i England.

Träskrufstillverkningen begagnar ej

endast en, utan en hel mängd maski-

ner, af hvilka hvar och en har sin

särskilda förrättning att utföra. Till

sin konstruktion kunna de indelas i tre slag. Gängmaskinen skär sex skrufvar

i minuten, medan svarfstolen på samma tid afsvarfvar tio. Inskärningarna i

skrufhufvudena göras med små rundsågar; af sådana sågar förbrukar Nettle-

fold & Chamberlains fabrik omkring 20 000 i veckan, och med hvarje såg

kunna ungefär 1 000 skrufvar inskäras. Dessa sågar, som hafva omkring 23

liniers diameter och 90—100 tänder, tillverkas sedan några år i Birmingham

till ett pris af endast några öre stycket.

Det äldre förfaringssättet vid

tillverkningen af träskrufvar grundar

sig på följande operationer. Jerntrå-

den dragés på en dragbänk, så att han

får den erforderliga likformiga tjock-

leken, hvarefter han klippes i stycken

af passande längd.

Under en slagpress med vinkel-

häftyg får nu hvarje sådant trådstycke

ett hufvud, som under arbetets vidare

gång poleras på en svarfstol och här-

efter förses med en skåra* (inskärning för skrufmejseln). Gängskärningen sker

likaledes på en svarfstolslik maskin, af hvars inrättning fig. 188 ger oss ett

utkast, s är en spindel, som sättes i roterande rörelse genom en på skifvan

f lagd rem, medan den bredvid befintliga lösa skifvan l tjenar till att upp-

taga remmen, när hon ej längre skall verka på spindeln s. Vid bakre ändan

(åt höger) är spindeln försedd med en dosa b, i hvilken dén ungefär 4 till 5

tum långa modellskrufven p instickes och fast förenas med spindeln. Denna
skruf har sin mutter i ståndaren a, medan spindeln s är inskjuten i ståndarna

Fig. 191. SkrufskärniDgsmaskin.
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m m. Vid främre ändan är anbragt ett slags lång klämbalja, som fig. 189

visar i förstorad skala. Skrufskaftet fästes i denna balja på det sätt, att

det med skåra redan försedda hufvudet sättes på ett mejselformigt snedtyg

och på längden fasthålles genom en medelst hätinrättning fast anliggande

skena m (fig. 189). Snedtyget, hvaraf fig. 190 ger en särskild afbildning,

befinner sig i den främsta, ståndaren k (fig. 188). Medelst en häfstång. n

(fig. 190) kunna skärtandshållarna pp
genom ett tryck med handen ställas

närmare eller längre ifrån hvarandra

för att till erforderligt djup i konisk

form inskära skrufgängorna.

Inskärningen af gängorna på träskrufvar medför den olägenheten, att

metallfibrerna mellan gängorna lösryckas ur sitt längdsammanhang och deri-

genom betydligt förlora i fasthet. Med hänsyn dertill har nyligen den engelske

fabrikanten F. P. Boyd tagit patent på en metod, enligt hvilken i synnerhet

större träskrufvar få sina gängor påsmidda; fibrerna förstöras ej, de böjas

blott och bibehålla fullt sammanhang med spindeln. Enligt detta förfarings-

sätt skola träskrufvar af ända till 4— 5 limers diameter

tillverkas med stor hastighet och lemnas till ett pris, som

ej öfverstiger priset på de skrufvar, som blifvit skurna på
maskin. Slutligen ha äfven åtskilliga maskiner för till-

verkning af grofva träskrufvar medelst pressning på se-

naste tiden blifvit konstruerade. En mycket billig, om
också ej synnerligt god sort träskrufvar tillverkas genom

gjutning.

Fig. 193. Snedtyg till

klopp an.

Metallskrufvarna äro afsedda att inskrufvas i metall, och emedan äm-
net ej ger efter, måste hålet, hvari skrufven skall invridas, förses med noga

passande gängor (muttergängor). Tillverkningen af dessa skrufvar går såle-

des ut på att åstadkomma gängor både i bulten och i muttern. Härtill be-

gagnar man olika medel. För tillverkning af bult- och muttergängor i massa
användes antingen svarfstolen sjelf eller en snarlik maskin, men dessutom

_i=

> KU U
Fig. 194. Gängkloppan.

äfven maskiner af en egendomlig, särskildt för detta ändamål uppfunnen .kon-

struktion.

På den i fig. 191 afbildade skrufskärningsmaskinen inspännes det cylin-

derformiga metallstycke, som skall gängas, i ett slags klämbalja vid främre

ändan af den med lagom afpassad hastighet roterande spindeln. Snedtyget

befinner sig vid en på en löpare rörlig försättare; det består af tre med pas-
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sande tänder försedda stålbackar ocb verkar på samma sätt som skrufklop-

pan, om hvilken vi strax skola tala.

I vissa fall får metallskrufven sitt hufvud på samma sätt som trä-

skrufven eller medelst stukning, men på de finare skrufvarna utskäres det

ur metallen. Tråden, som förarbetas, måste då vara långt tjockare, än skruf-

spindeln kräfver, och afsvarfningen fordrar mycken kraft.

Sådana skrufvar tillverkas företrädesvis i Berlin, Stuttgart

och Leipzig. På sistnämda ställe har Rechsteiner till och

med uppfunnit och för skruffabrikationen användt maski-

ner, hvilka af sig sjelfva utföra alla de olika arbetena, såsom

hufvudets formning, spindelns afsvarfning, gängskärningen, trå-

dens afklippning i passande längder, äfvensom skårans inskär-

ning. Vanligen begagnar man vid skärning af metallskrufvar

af mer än 0,16 tums diameter gängkloppan (lig. 194), för

mindre deremot skrufskifvan (fig. 192).

Den förra består af en i stål inborrad och väl här-

dad mutter med fyra eller fem gängor, hvilken blir skä-

rande derigenom, att man i axelns riktning infilat rännor,

hvilkas skarpa kanter inskära gängorna på den invridna trå-

den. Naturligtvis kan man med ett hål blott skära skruf-

var af samma diameter och gängstigningj och då arbetet

sker för hand, är verkningssättet ännu mera begränsadt. För

att så småningom verkställa skärningen, låter man tråden

-efter hvart annat gå igenom olika hål, hvilkas diameter allt

inera minskas. På kloppan är detta så till vida förändradt, att man gör

muttergängans skärande del (skärbacken) rörlig i radial riktning, så att

man genom tillvridande af en ställskruf kan minska diametern och så smånin-

Fig. 195.

Gängtapp.

Fig. 196. Tvärsnitt af en

förbättrad gängtapp.

'T
Fig. 197, 198. Bultskrufvar och hopfästning dermed.

•gom aftaga den öfverflödiga metallen. I de förbättrade klopporna (en sådan

är den i fig. 194 afbildade) har skärbacken e på samma gång en liten rö-

relse åt sidan, i följd hvaraf han alltid ställer sig på det för skärningen lämp-

ligaste sättet. Den andra delen a tjenar blott till att leda skrufven, på hvilken

Uppfinningarnas bok. VI. 12
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gängorna redan äro med en grund inskärning utmärkta; ställskrufven b tjenar

tillika till häfvel för sidvridningen vid gängningen.

Hålen, hvari skrufvarna invridas, muttrarna, måste ha alldeles samma gänga

som skrufspindeln; de skäras med noga passande borr (tappar), som koniskt sam-

manlöpa i en spets. För många ändamål gjutas de också omkring skrufspin-

deln, och för skrufbultar, som tjena till hopfogning, tillverkas de i stora mas-

sor fabriksmässigt. Den allmänna användningen förutsätter fullständig över-

ensstämmelse rnellan diametrar och gängor (mellan de senare särskildt med af-

seende på deras stigning). Den redan förut omnämde engelske ingeniören

Whitworth uppstälde redan för tjugu år sedan för detta ändamål ett enhets-

system för skrufvar, hvilket dock först på den senaste tiden blifvit allmän-

nare antaget.

För att med gängtapparna kunna åstadkomma detta har man gifvit

dem den i fig. 196 framstälda genomskärningen. Gängans upphöjning och för-

djupning afsvarfvas excentriskt, och tappen arbetar mycket lätt och väl.

Långa skrufvar till pressar och andra maskiner skäras på en särskildt

inrättad svarfstol med gängstål, som medelst en sjelfverkande support på lämp-

ligt sätt föras utefter skrufven.



Naltillverkningen.

nålarna och deras tillverkning.

De äldsta synålarna. — Deras tillverk-

ning. — Den fabriksmässiga tillverkningen af sy-

nålar. — De nyaste metoderna dérför. — Knapp-

Sjelfverkande maskiner för nål tillverkningen.

Historisk inledning. Tingens verkliga värde är ofta någonting helt annat

än deras handelsvärde; det förra lära vi oss vanligen först då rätt inse, när vi

måste umbära en nödvändig sak. När vi t. ex. i resebeskrifningar läsa, huru

lycklig en eskimåqvinna kände sig genom gåfvan af en enda synål, ha vi i

och med det samma en lefvande bild af skilnaden mellan dessa båda vär-

den. För de äldsta tidernas menniskor växte nålarna sannolikt fritt i natu-

ren, och ännu i dag se vi, huru folken på Söderhafsearna med spetsiga tag-

gar, eskimåerna med fiskben, Afrikas negrer med jernprylar först sticka hål i

sina tyg eller djurshudar och sedan skjuta tråden igenom. De gamla kultur-

folken begagnade redan nålar i vår mening; detta säger oss ej blott Nya te-

stamentet uttryckligen i liknelsen om kamelen och nålsögat, utan vi finna äf-

ven, att bruket af synålar redan var bekant för mycket äldre österländska

folk, hos hvilka en viss grad af lyx, i synnerhet i kläder,) utvecklat sig, och en
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sådan lyx kan väl ej gerna tänkas möjlig utan detta lilla instrument. I forn-

tiden syddes ej blott, utan stickades äfven (»målades med nål», såsom ro-

marna kallade det), och detta förutsätter verktyg af en viss finhet.

En lång tid måste nålarna ha bestått af spetsade metallstift, hvilkas

bakre ända omböjdes till ett öga; genom hamring, filning, slipning måste först

de särskilda stiften frambringas; men det oaktadt finna vi bland qvarlefvorna

från den etruskiska, keltiska, grekiska och gammalromerska kulturen nålar,

hvilka ej blott i afseende på smakfullt, konstnärligt utförande ännu i dag

kunna tjena som mönster, utan äfven redan förete mycket sinnrikt uttänkta

redskap, som först i den nyaste tiden åter uppfunnits och på grund af

sin ändamålsenlighet tillverkas och förbrukas i massor. Det exempel, vi

här afse, är den så kallade slut nålen, hvilken som någonting nytt blifvit

patenterad i England och derifrån kommit till oss. Alldeles i samma form

fans hon dock redan som spänne hos de äldsta europeiska folken, och när vi

genomvandra våra fornsamlingar, kunna vi vid betraktandet af denna lilla

tingest ej undgå att tillstå för oss sjelfva, att vi i afseende på formens skön-

het ännu ha åtskilligt att lära af forntidens näringsflit.

Då i början af 14:e århundradet tråddragningen uppfans, bortföll ett

mycket mödosamt förarbete, och nålmakeriet kunde nu mera utbilda sig till

en lönande handtering. Dess hemort i Tyskland och vesterlandet öfver

hufvud är Niirnberg; härifrån omnämnas 1370 för första gången medlem-

mar af ett nålmakarskrå. Innan durkslaget och borret började användas,

åstadkommo dessa gamla nålmakare ögat på sina nålar sålunda, att de till-

plattade ståltrådens ända, utskuro en midtspringa deri och derefter hopham-

rade de båda små skänglarnas ändar. Af nurnbergarna lärde fransmän och

engelsmän konsten att tillverka sy- och knappnålar; ända till senare hälften af

16:e århundradet togo de senare sina nålar dels från Tyskland, dels från Spa-

nien. Omkring 1545 fans i London en neger, som tillverkade fina spanska

nålar; men han ville ej lära ut sin konst åt någon, och sålunda dog hon åter

ut med honom. Ej långt derefter kom dock en tysk och lärde nålmakeriet.

Engelsmännen ha väl användt hvad de lärt; de voro nämligen ej blott de för-

sta, som idkade nåltillverkning i större skala (sedan 1650), utan uppfunno

äfven de dertill erforderliga metoderna och maskinerna och försågo en längre

tid hela verlden med denna artikel. För närvarande ha de dock af tyska fa-

brikanter blifvit fullkomligt upphunna i afseende på varans godhet och öfver-

träffade i afseende på hennes billighet.

. Nåltillverkningen är en af de industrigrenar, inom hvilka arbetsfördel-

ningens helsosamma inflytande på varans fulländning och prisbillighet på det

mest slående sätt ger sig till känna. Derigenom nämligen, att hvarje arbetare

endast utför en helt liten del af den rad af olika arbeten, nålen måste genomgå,

och ej syseisätter sig med annat än detta enda arbete, uppnår han deruti en

nästan underbar färdighet och noggranhet, och endast derigenom blir det också

möjligt att förklara det billiga priset på en nål, som dock, innan hon blir

fullt färdig, måste 80 till 84 särskilda gånger gå genom handen.
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Synålarnas material och tillverkningssätt. Synålarna, som vi nu

först gå att behandla, tillverkas för det mesta af ståltråd; för simplare och

grofva sorter användes äfven jerntråd, hvilken då under arbetets gång först

måste förvandlas till stål. Det första arbetet är trådens upphasplände på
en stor cylinder eller på hasplar af 16—20 fots omkrets. Man erhåller på
detta sätt en stor trådring med 50—100 vindningar, hvilken derefter med en

kraftig maskinsax uppklippes på två motsatta ställen, då man får två bundtar

af 8—10 fots längd. Dessa bundtar klippas derefter med samma sax i kortare

ändar, skaft, hvilka äro jemnt dubbelt så långa som de blifvande nålarna. Då
saxen drifves af maskinkraft, består arbetarens

,

göromål blott uti att skjuta

under tråden, och för detta ändamål tar han hela bundtar af ungefär 100

trådar i hvarje på en gång. Medan han skjuter in tråden från venster, håller

han med den högra handen emot honom ett afskärningsmått, som har formen af

ena halfvan af en på längden klufven bägare och bestämmer de afskurna tråd-

styckenas längd. Ty då trådändarna införas i afskärningsmåttet, ända tills

de stöta emot dess botten, och afklippningen sker tätt invid måttets öfre kant,

måste alla styckena blifva lika långa. Saxen gör 21 snitt i minuten; två snitt

behöfvas för att genomskära en bundt af 100 trådar, men det tredje går tomt,

emedan arbetaren i detta ögonblick lägger bort de afskurna nålämnena. Så-

ledes kunna på en minut ungefär 700 eller på en timme 40 000 nålämnen

afklippas, hvaraf sedan erhållas 80 000 nålar. I Aachen och andra tyska

fabriksorter har man i användningen af hjelpmaskiner gått ännu längre än i

England. Här verkställes till och med nålämnenas klippning med sjelfver-

kande maskiner, som arbeta med matematisk noggranhet och uträtta betydligt

mera än handarbetet. En arbetare är tillräcklig för skötseln af tre maskiner.

Då nålämnena ännu äro mer eller mindre krökta eller böjda, måste de

nu rätas eller riktas. För detta ändamål hoplägger man 5 000—6 000 ämnen

i en bundt och skjuter ett par starka jernringar öfver dem. Dessa bundtar

glödgas nu först lindrigt, för att metallen skall bli mjuk, och rullas derpå

sakta mellan två stålplåtar, af hvilka den ena är fast, men den andra

rörlig och tungt belastad (fig. 200); den senare dragés af ett par arbetare

fram och tillbaka. Plåtarna ha ett par längdinskärningar, i hvilka ringarna

gå, så att den öfre plåten lätt kan utöfva sitt tryck på trådarna. Denna öfre

plåt är upphängd på en pendelartad svängel, och hela apparaten kallas rikt-

maskin. Genom den ömsesidiga gnidningen och pressningen vid detta ar-

bete, som efter ett par hvarf är verkstäldt, bortfaller äfven största delen af

glödspånen. Härefter spetsas nålämnena i båda ändarna. Till detta ar-

bete användas slipstenar af finkornigt sandsten, som genom maskinremmar

försättas i ett omlopp af svindlande hastighet. 2 000 omlopp i minuten anses

behöfliga, om spetsarna skola bli goda. Den vid sin sten sittande sliparen tar,

allt efter trådarnas finhet och sin egen skicklighet, ett eller två dussin eller

ännu flera nålämnen och håller deras ändar mot stenen, medan han på samma
gång vrider dem fram och tillbaka mellan tummen och pekfingret, för att de

på alla sidor skola komma i beröring med stenen. Tummen skyddas härvid
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af en skinntuta. För att ingen rost skall bilda sig, måste denna slipning

ske torr, och det sten- och metalldam, som dervid uppstår, gör arbetet ytterst

farligt för sliparens helsa. Man har derför äfven uttänkt mångahanda sätt

att afhjelpa denna olägenhet. Verksammast har det visat sig att öfvertäcka

stenen med en huf, så att blott en liten del deraf ligger öppen. Stenens ha-

stiga omlopp förorsakar ett luftdrag, som drifver dammet in i hufven och vi-

dare genom ett afloppsrör in i en sluten kammare. Allra säkrast synes dock

detta onda böra öfvervinnas genom användning af den i Tyskland nyligen

uppfunna sjelfverkande slipmaskinen.

En arbetare kan nämligen sköta fyra slipmaskiner, utan att han, såsom

handsliparen, oafbrutet behöfver vara i deras närhet, och om också ej det skad-

Fig. 200. Nålarnas riktning. Fig. 201. Dubbel nål efter märkningen.

liga inflytandet på de dermed syseisatta arbetarna i någon högre grad minskas, är

det dock en vinst, att ej så många behöfva egna sig åt en ohelsosam handtering.

Slipmaskinen är en uppfinning af nålfabrikanten Schleicher i Schöntheil vid

Aachen. Nålarna, som läggas framför honom på en sluttande yta, komma
emellan två kautsjuskifvor, framvältras mellan dessa och bringas dervid i be-

röring med den ytterst hastigt kringsnurrande stenen. En skicklig handslipare

kan på en dag spetsa ungefär 15 000 skaft, alltså 30 000 nålar.

Sedan nu trådstyckena genom slipning fått sina båda spetsar, blir frå-

gan, om man skall afklippa dem eller ännu för vidare bearbetning låta dem

vara hela. Härmed ha vi betecknat två olika tillverkningssätt, det äldre, en-

gelska, och ett nyare, som företrädesvis i Tyskland erhållit utbildning och an-

vändning. Afklippas nålämnena,

hvilket åter igen sker på ma-

skinsaxen under användning af

ett mått, följer derpå plattnin-

Fig. 202. Dubbelnål efter uthuggningen. g en > d. V. S. nålens tillplattlling

i den trubbiga ändan. Detta sker

för hand vid ett litet jernstäd med passande hammare och en utomordentlig

hastighet. Arbetaren fattar med venstra handen ett par dussin nålar i sön-

der vid den spetsiga ändan, breder ut dem i en rad och ger dem med lätta

raska hammarslag den åstundade formen, dervid han alltid träffar ett större

antal nålar med samma slag. Härigenom blifva dock ändarna allt för hårda

för nästa operation, ögats anbringande, och derför måste nålarna först

å nyo svagt uppglödgas och långsamt afkylas.

Ögat bildas antingen genom inslagning eller genomstickning. Någon
egentlig borrning, såsom man ofta tror, eger härvidej rum; användningen af en
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borrspets kan endast komma i fråga vid ett efterarbete. Det gamla sättet

att inslå ögat omfattar två arbeten, märkningen eller granuleringen och

uthuggningen. Det förra består deruti, att nålen med sin bakre ända lägges

på en upprätt stående stålspets och får ett slag under en hammare. Derige-

nom erhåller, hon en intryckt fördjupning, som, fullständigt genombruten, bildar

ögat (fig. 201). Genombrytningen eller uthuggningen sker på det sätt, att

nålen lägges på en liten blyklots, en stålpuns sättes i fördjupningen och hålet

med ett hammarslag fullständigt genomslås. Det utfallande lilla stålkornet

blir härvid qvarsittande i blyet, och nålen vid durkslagspunsen, som nu äfven

tjenar till handtag. Dermed föres hon till ett litet städ, der man först på

den ena och sedan på den andra sidan af ögat ger henne ett lätt hammar-

slag, för att det skall få en bättre form. Sådana arbeten med en fin nål höra

säkerligen till de allra finaste och kunna äfven svårligen utföras af antlra än

barnhänder. Men barnen förvärfva sig häruti

en alldeles otrolig färdighet, och det är för

en sådan liten konstmakare en småsak att

slå hål genom ena ändan af ett mennisko-

hår och träda den andra ändan derigenom, ett

konststycke, som de gerna visa den besökande

främlingen.

I England gick man så småningom öfver

från metoden att slå till den att sticka hål..

Den i fig. 203 meddelade afbildningen af en så-

dan maskin är lätt begriplig; ett tryck med han-

den på häfarmen drifver stålspetsen nedåt och

igenom den i riktig ställning derunder lagda

nålen.

Sedan nålarna på det ena eller andra sät-

tet fått sitt öga, förses de med de rännor eller

refflor, som tjena till att leda tråden in i ögat.

Enligt den gamla metoden skedde detta medelst

ett skickligt fildrag på båda sidor om nålen, hvarigenom äfven ojemnheterna

i hennes storända bortfilades och den tillbörliga rundningen åstadkoms. Afven

nu för tiden användes filen för detta arbete, men han går ej längre särskildt

från nål till nål, utan arbetar en gros.

Ofver hufvud är det hittills beskrifna sättet för nåltillverkningen en

i det närmaste öfvervunnen ståndpunkt, och nya metoder och hjelpmaski-

ner ha i synnerhet i Tyskland kommit i bruk. Skilnaden mellan det gamla

och nya tillverkningssättet framträder egentligen först, sedan nålämnena tillspet-

sats. Medan man förut klipte i tu dem, förbli de nu odelade; ordningsfölj-

den för den vidare bearbetningen blir en helt annan, och en mängd handar-

bete ersattes af maskinarbete. Först användes en slagpress, mycket lik vip-

pan för hufvudenas anbringande på knappnålarna, hvars fallklots af jern lyf-

tes medelst en trampa och, lössläpt, faller ned mellan en ledare. På undersidan

Fig. 203. Enspetsig genomskär-
ningsmaskin.
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af denna klots sitter en puns, som alltid träffar samma ställe på ett litet städ

och den här stående understämpeln. På detta städ 'läggas nu stiften hvart

för sig och få hvart och ett i sin tur sitt vederbörliga slag. De erhålla här-

igenom midt på båda sidorna följande formförändring: de tillplattas först, er-

hålla derefter de båda längdfördjupningarna, i hvilka ögonen sedermera komma
att anbringas, och det lilla mellanrummet mellan de båda rännorna får ytterligare?

en midtskåra såsom början till den blifvande tudelningen, på samma gång en

stamp på nålarna intrycker deras nummer, bokstäfver och fabriksmärken.

Man inser redan, att det är ej en, utan ett par nålar, som här hålla

på att födas; men det återstår ännu att öppna deras ögon. Detta ombesörjer

vår arbeterska vid prägelmaski-

nen (fig. 204), ty med en dubbel-

spets öppnar hon på en gång

båda ögonen. Nyare stickma-

skiner verka med spetsar, som

gå nedifrån och uppåt. En li-

ten handtlangerska träder upp

dubbelnålarna, så fort de bli

färdiga, på två ståltrådar, så

att de bilda liksom ryggraden

på en fisk, och de kunna nu

beqvämt filas på båda sidorna

och befrias från de ojemnheter,

som uppstått vid stämplingen.

Dubbelnålarna brytas derpå midt

i tu, och de enkla tillrundas vid

brytningsstället.

Men ej ens detta förfa-

ringssätt är nu längre det nya-

ste. Några fabriker i Aachen

begagna sig af en ny tysk upp-

finning, filmaskinen, som be-

tydligt öfverträffar handarbetet
Fig. 204. Nålarnas genomstickning.

både
'.

varftns godhet och mängd#

Maskinen består hufvudsakligen af en tång och en med ånga drifven slipsten,

hvaröfver på samma gång flera hundra i tången fästa nålstift hastigt föras

och derigenom befrias från sin skroflighet. Nålämnena brytas derefter i tu»

hvarpå deras ändar tillrundas med handfilar.

Sedan nålen på detta sätt erhållit sin tillbörliga form, härdas hon.

För att bättre låta handtera sig bringas den huller om buller liggande nål-

massan först i flata tråg eller vannor af, plåt, der hon underkastas en egen-

domlig skakning och rystning, som har till följd, att nålarna inom några mi-

nuter lägga sig i ordning bredvid hvarandra med spetsarna åt samma håll. De

«kiutas derefter på jernplåtar in i härdningsugnen för att rödglödgas ofver



SYNALARNA. 185

koleld, hvarpå de genast strös i kallt vatten eller olja. Detta gäller om de

nålar, som äro af ståltråd; de deremot, som äro af jerntråd, förvandlas nu till

stål och härdas på det sätt, att de inpackas i en degel tillsammans med en

härdningssats, som vanligen är en blandning af 3
/4

träkolsstybb och V4
ben-

mjöl, degeln tilltäppes och glödgas starkt, hvärpå man kastar det ännu glö-

dande innehållet i vatten (cementering). De torkade och genom skakning åter

ordnade nålarna ha nu blifvit allt för spröda och uppmjukas derför åter an-

tingen genom lindrig upphettning på jernplåtar, tills de få en violett anlöp-

ning, eller genom upphettning med ister, tills detta förbränts, eller ock genom

Fig. 205. Verkstad för cementering af jernnålar.

kokning i olja. De bästa nålarna, dem man vill ge en synnerlig spänstighet,

kokas i fisktran. Genom härdningen med vatten bli många nålar krokiga,

med olja blott få; de få derför alla mellan fingrarna undergå mönstring; de

lätt böjda rätas med en liten hammare på ett litet städ, medan deremot de

starkt vridna bortkastas som misslyckade.

Efter alla dessa olika bearbetningar är dock nålen ännu en ojemn och

smutsig tingest, som är i stort behof af hyfsning; nu vidtager derför också

nålarnas skurning t)ch poler in g, det mest tidsödande och mödosamma
arbetet, oaktadt flera millioner nålar på en gång bearbetas. Nålarim
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läggas för detta ändamål parallelt med hvarandra på en grof, stark linneduk

i flera lager med deremellan strödd kantig sand eller på engelskt vis med
smergelpulver, och massan genomfuktas med rot- eller linolja. Sedan ett till-

räckligt antal hvarf på detta sätt blifvit inlagdt, hoprullas linneduken på läng-

den, tillbindes väl i ändan, och hela rullen omsurras ytterligare med starka

snören eller remmar. Sådana rullar få en längd af 14— 19 tum och en

tjocklek af 2—4 tum, och hvar och en innehåller ungefär 1
/2

million nålar.

20—30 sådana cylindrar, alltså 10— 15 millioner nålar, komma på en gång

under bearbetning. Denna består deruti, att cylindrarna under tryck en rund-

lig tid rullas fram och tillbaka. Dertill användes skurqvarnen, som har

stor likhet med en vanlig mangel. En med stenkistor lastad skifva, som sät-

tes i rörelse med maskinkraft, rullar nålcylindrarna på en längd af 9—14 tum
oafbrutet fram och tillbaka. Sedan detta fortgått 12—18 timmar, uttages

den svarta, af sand, olja, nålar och slipaffall bestående massan, inpackas jemte

sågspån i en roterande tunna och underkastas här en grundlig omskakning.

Sågspånen upptaga olja, smuts och sand, och nålarna afskilja sig redan tem-

ligen blanka. Genom en blåsmaskin af samma inrättning som en vanlig

sädesrensare befrias nu nålarna från främmande

ämnen och samlas å nyo genom skakning i sitt

parallela läge för vidare behandling. Ty med
denna första bearbetning är det ännu på långt när

ej nog; nålarna komma med allt finare sand eller

smergel åter under mangeln och i sågspånstunnan,

och detta upprepas tio särskilda gånger, nämligen

Fig. 206. Uddarnas brynande. SJ U gånger med slipningsmedel och de tre sista gån-

gerna med kli. I stället för sand tillkommer mot

slutet tennaska eller crocus, ämnen, som mera polera än slipa. Nålarna tvät-

tas härefter med varm såplut i den roterande tunnan och torkas slutligen i

sågspån.

Skurningsprocessen med samma slags nålar fortgår sålunda minst åtta

dagar, och vanliga nålsorter äro dermed färdiga. De torkas nu ytterligare

hvar för sig med små lappar af linne eller mjukt skinn, hvarvid äfven de,

som under skurningen afbrutits, frånskiljas. Men för inpackningen är det

äfven önskligt, att alla ligga med uddarna åt samma håll. Man skakar dem

derför först i plåtvannan, tills de fått sitt parallela läge, och öfverlemnar se-

dan åt barn deras fullständiga ordnande. Barnet tar vid pass ett dussin nå-

lar ur högen, utbreder dem på ett bord, trycker lätt ned dem i ena ändan

med venstra handens pekfinger och snuddar sedan mot de andra ändarna med

högra handens pekfinger, som är instucket i en tuta af tjockt tyg. Alla de åt

detta håll vända uddarna fastna i tutan, och dessa nålar kunna nu lätt af-

skiljas och läggas för sig eller också genast vändas om och läggas till de an-

dra. Derefter företages merendels ännu en hastig sortering för att afskilja

de nålar, som blifvit för korta eller afbrutits. Nålarna ställas bundtvis i

ring med ögonändarna nedåt, dessa stötas mot bordet och bringas i samma
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plan, hvarefter uddarna mönstras och de nålar, som möjligen äro odugliga,

utdragas med en liten tång.

Utom denna allmänna behandling erhålla bättre nålsorter ytterligare

mångfaldiga bearbetningar, som ha till ändamål att göra dem ännu finare och

vackrare. Näst efter skurningen företages med alla bättre nummer slutarbetet,

hvarigenom uddarna på läderskifvor, bestrukna med smergel och olja, ytter-

ligare tillspetsas, ty klart är, att behandlingen på skurqvarnen ej gör nå-

larna spetsigare, utan snarare mera trubbiga. Yid bry ningen tar man vid

pass 25 nålar och håller dem på en smal roterande slipsten, så att de träffas

i sin längdriktning, på samma gång man med fingrarna vrider dem af och an

(fig. 206). Stenen är till sin form mera lik en vals än en rund skifva och

består af qvartsartad glimmerskiffer; i många fall är han ej ens rund, utan

fyrkantig, och har då en kraftigare verkan.

Nu mera förstår man med bryning den allra finaste polering, som

på lädervalsar med användning af pulverartadt polermedel gitVes de bästa

nålarna.

Nålsögats glatta urrundning för att förekomma trådens sönderskärning

är äfven ett af vilkoren för en god nål. Härtill användes drillning, ett

särdeles fint handarbete. På en liten tunn

kopparplåt läggas vid pass 25 nålar jemnt

bredvid hvarandra; fasthållna vid detta un-

derlag af de båda tummarna, tryckas de

den ena efter den andra mot ett synnerligt

snabbt omlöpande borr sålunda, att borret

ofelbart träffar in i hvarje öga. I följd af

arbetarens stora säkerhet slår det heller aldrig

felt, och arbetet utföres tillika med en sådan «• 9a7 t* -n + i
• ••** • ^

'

o o -^S- ""'• Drillstolens inrättning.

snabbhet, att åskådarens blick knapt förmår

följa med.

För att utarbeta aflånga nålsögon är naturligtvis en borrspets ej ett

passande verktyg. För detta ändamål ha engelsmännen uttänkt ett annat,

ganska sinnrikt medel, som äfven passar för runda nålsögon. Man träder näm-
ligen en mängd nålar på tunna, hårda ståltrådar, som antingen äro kantiga

eller ock tillruggats med fil, och fäster dem i en liten svängande apparat på
sådant sätt, att trådarna få ungefär samma ställning som skoflarna i ett

qvarnhjul. Men med apparatens svängning blott i en och samma riktning

skulle ej mycket vara vunnet; han vrider sig derför omvexlande fram och till-

baka, och nålarna tvingas sålunda till alla möjliga svängningar och volter, ju

tokigare, desto bättre, emedan just härigenom ögats allsidiga glattrundning

så mycket säkrare uppnås.

Många nålar ha vid ögat en blå anlöpning. Detta är mer än en blott

grannlåt; nålen har nämligen ännu en gång upphettats på detta ställe för att

bli något mjukare och mindre spröd vid ögat. Afven härtill användes ett

litet maskineri. Nålarna glida på den refflade omkretsen af ett jernhjul, på
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det sätt, att en nål faller in i hvarje reffla och med sin ögonända står fram

öfver hjulets kant. Medan detta nu långsamt går omkring och en rem, som

löper med, fasthåller nålarna på ett stycke af omkretsen, passera ögonen några

smala gaslågor.

Af de ej få nålar, som duka under för den hårdhända behandlingen

under sin utbildning, gå på långt när ej alla förlorade, ty de, som blott vid

ögat äro bristfälliga, få göra tjenst på annat sätt, i det man förser dem med
svarta eller brokiga hufvuden af glas, så att de kunna användas till sorg-

eller prydnadsnålar. Nålarnas fördelning i hundraden och inläggning i bref

o. s. v. bilda derpå åter

en rad af behandlingar, der

den ena lilla arbetaren

städse arbetar den andra

i handen.

Nålarna räknas ej,

utan man använder antin-

gen en fin våg, i hvars

skål man lägger hundra

räknade nålar
,
som vigt,

eller en jernlinial med
100 bredvid hvarandra lig-

gande refflor, af hvilka

hvar och en blott kan

rymma en nål. Man öfver-

far instrumentet med en

nypa nålar och öfverty-

gar sig, att i hvarje reffla

ligger en nål.

I Tyskland har sy-

nålstillverkningen sina huf-

vudsäten i Rheinpreussen

(Aachen och Burtscheid),

i Westphalen (Iserlohn och

Altena), i Mittelfranken

(Niirnberg och Schwabach)

och i Thiiringen (Ichtershausen). De största fabrikerna i denna gren äro de,

som egas af WolfF & Knippenberg i Ichtershausen och af Lammertz & Komp.
i Aachen. Hvar och en af dem syseisätter vid. pass 500 arbetare jeinte maski-

ner om tillsammans 60 hästkrafter. Den förstnämda fabriken tillverkar år-

ligen 350 millioner, den andra omkring 150 millioner synålar af alla slag.

Detta fabriksdistrikt och England bringa säkerligen tillsammans 9
/10 af hela

nåltillverkningen i marknaden. Aachen har sin hufvudsakliga afsättning i

Frankrike, Norge och Tyskland, Iserlohn utom i Tyskland förnämligast i

Ryssland och Amerika.

Fig. 208. Drillning af nålar.
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I England liar hela synålsindustrin efter flera flyttningar uppslagit sina

bopålar i den vänliga köpingen Radditch, hvars namn härigenom blifvit nästan

lika verldsbekant som Sheffields och Manchesters. Allt går der ut på tillverk-

ning af synålar; blott en och annan fabrik tillverkar knappnålar och metkrokar.

Tillverkningen af knappnålar. Huru stark de små nyttiga knappnåls-

pyslirfgarnas aktiva armé egentligen kan vara, har ej ens någon engelsman

ännu försökt uträkna. Att talet måste vara någonting rent af omöjligt att

utsäga, finna vi lätt, när vi besinna, hvilka massor rekryteringskommissionerna,

nålmakarna och nålfabrikerna, årligen leverera blott som reserv för att hålla

armén fulltalig, hvars förlustsiffra visserligen också är hög; ty för knappnå-

larna ges det ju nästan lika många sätt och tillfällen att sätta lifvet till som

för menniskan sjelf.

Knappnålstillverkningen är liksom synålarnas en gammal industri, hvil-

ken, liksom så mången annan, anknyter sig till den uppfinningsrika och idoga

staden Niirnberg. Der det gamla arbetet för hand ännu fortlefver, har ej hel-

ler tekniken sedan 1680 eller 1690, då vippan uppfans, undergått någon vä-

sentlig förändring.

Råämnet till knappnålarna är nästan alltid messingstråd; dock finna

äfven jernnålar, som slutligen förses med en blå anlöpning eller under upp-

hettning svärtas med olja, någon användning som sorgnålar. Tråden behöfver

ofta en förarbetning för att göras hårdare, än han levereras från trådfabri-

kerna; man tar honom nämligen något tjockare, än nålarna skola blifva, och

drar honom på en bandrulle genom några draghål. Efter denna förberedande

åtgärd börjar sjelfva tillverkningen med den på det så kallade riktholtet upp-

lindade trådens rät ning eller riktning. På ett bräde af hårdt trä äro sju

starka stift (riktpinnar) inslagna i rad. De stå dock ej alldeles på en linie,

utan den första, tredje, femte och sjunde pinnen befinna sig något åt ena si-

dan, de mellanliggande åt den andra, så att de egentligen bilda två rader,

hvilka dock stå så nära hvarandra, att den genomdragna tråden kommer i

stark beröring med hvar enda pinne och tvingas att böja sig af och an i olika

vindlingar. Härigenom förlorar han sin ursprungliga krökning och blir full-

komligt rak. På det att träden ej skall höja sig öfver riktpinnarna, nedhål-

les han af ett par små träkilar; när riktholtet begagnats en tid, har tråden

sjelf urhålkat en ränna, som ej släpper honom lös.

Riktpinnarnas anordning måste noga afpassas efter trådens groflek; der-

för begagnas också för hvarje nummer en särskild pinnställning. Sedan ändan

af en trådring inskjutits emellan pinnarna, fattar henne en arbetare med en

kniptång, utdrager tråden en sträcka af omkring 20 steg, afkniper honom nära

intill pinnarna och fortfar på samma sätt, tills hela trådringen förvandlats i

långa raka stycken. Dessa läggas nu tillsammans i bundtar af 100 eller flera

trådar och afskäras under användning af afskärningsmått alldeles på samma
sätt, som vid tillverkningen af synåla var fallet, och vanligen likaledes i styc-

ken af nålens dubbla längd. Härvid kan maskinkraft vara till god hjelp, dock
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går afklippningen efter det gamla sättet på en med foten trampad stocksax:

också ledigt nog. En arbetare kan göra vid pass sex klipp i minuten och på
en timme åstadkomma 30—50 000 dubbelstift.

Huru dessa senare spetsas och derefter tudelas, är äfven en för oss re-

dan bekant sak, utom att slipningen ej sker på sandstenar, utan på snabbt

roterande stålskifvor (spetsringar) med en diameter af 4—5 tum och på sin

omkrets försedda med filhugg. För finare nålar har man minst två sp^tsrin-

gar med olika bugg för gr of- och finslipning. Liksom vid synålarnas slipning

bearbetas äfven här vid pass två dussin nålar på en gång under ständig rull-

ning mellan fingrarna, och denna slipning är lika ohelsosam eller till och

med ännu skadligare genom det

härvid bildade dammet, som man
derför genom blåsbelgartade in-

rättningar söker så mycket som

möjligt aflägsna. Men det fina-

ste messingsdammet banar sig det

oaktadt väg till lungorna, och hela

kroppens helsa undergräfves; ja,

dess verkan griper så djupt in i

organismen, att nålsliparens hår

med tiden får en tydligt grön an-

strykning.

Hufvndspiralens spinning.

Det egendomliga för tillverknin-

gen af knappnålar är det sätt,

livarpå de förses med hufvud.

Detta består, som man lätt kan

se, af ett par tätt hopslutna vind-

ningar af en tunnare tråd, och

det närmaste arbetet blir nu att

åstadkomma denna lilla spiral.

Ett stort med trampa, vefstake

och snöre försedt hjul eller, såsom på vår afbildning (fig. 209), ett handhjul

sätter på samma sätt som ett spinnrockshjul en liten spindel i hastigt kring-

snurrande rörelse. Från denna spindel utgår ett 2—3 fot långt stycke mes-

singstråd af samma groflek, som knappnålarna skola erhålla, och deltar i den

roterande rörelsen. Detta är den så kallade molen (hufvudspindeln), och det

är på honom man skall uppvinda den för nålhufvudena bestämda tråden i en

tätt sammanträngd spiral eller bräns. Hufvudtråden, som måste vara mjuk

och smidig, afvecklar sig från en spole och upprullas på molen, sedan hans

ända fasthakats vid denna. Men den långt utskjutande molen behöfver härvid

ett stöd för sin fria ända; i afbildningen får han detta stöd af arbetaren

derigenom, att denne låter tråden, som skall uppspinnas, löpa ur handen,

Fig. 209. Hufvudspiralens spinniug.
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hvarigenom molen erhåller stadga. Men ofta begagnar man härtill en i han-

den förd klots, som har två pinnar och en ögla. Emellan pinnarna kommer
molen att ligga, och genom Öglan löper tråden. Detta så kallade knappträ
eller drejholt tjenar äfven till att leda tråden så, att vindning lägger sig

vid vindning; han föres for detta ändamål af arbetaren lagom fort från molens

fasta ända till den fria, en förrättning, som tråden vid uppvindningen nästan

af sig sjelf verkställer. Denna trådens uppspinning går så fort, att en person

på en timme kan tillverka bränsarna till 36 000 nålhufvuden. För öfrigt åstad-

kommes spiralen på samma sätt äfven inom andra industrigrenar, t. ex. vid

tillverkningen af hängsleresårer; det fins äfven för denna spinning sjelfver-

kände maskiner, som arbeta med flera molar på en gång.

De från molarna afdragna små spiralrören, bränsarna, klippas nu på en

liten fin stocksax, vid pass 10 eller flera i sönder, i korta stycken-, af hvilka

hvart och ett lemnar ett nålhufvud (fig. 210 och 211). Konstfärdigheten består

här deruti, att hvarje snitt afklipper hvarken mer eller mindre än två vindningar,

dessutom äfven i snabbheten; en sådan hufvudafhuggare kan nämligen afklippa

ända till 40 000 i timmen. För att underlätta den följande operationen, huf-

vudenas påsättning, uppmjukas vanligen spiral-

ämnena ännu mera genom glödgning öfver koleld.

Hufvudets påsättande. Den sista vig-

tiga operationen bildar hufvudets förening med
nålskaftet, den så kallade si agn in gen. Hon
verkställes på vippan, ett slags liten fall- eller Fig. 210, 211. Hufvudspirakn.

slagpress. På ett fast bord eller en träklots

är fäst en iten stålkub, hvars Öfre yta har en liten grop for hufvudet och en

skåra för upptagande af knappnålens skaft. Denna kub utgör vippans under-

stämpel, och motstycket härtill, en alldeles lika beskaffad stålstamp, innehål-

ler äfvenledes en liten halfklotformig grop, som noga passar in på den för-

sta och tillsammans med henne bildar den hålform, hvari knappnålshufvudet

erhåller fasthet och form. Detta andra, öfvérstämpeln bildande stycke sitter

naturligtvis på den undre sidan af apparatens upp- och nedgående rörliga del,

hvilken består af en lodrät, i ledare glidande stång, som ungefär på midten

är belastad med en blykula af 10—14 skålpunds vigt. Genom en trampa

eller stigbygel med snörmrättning har arbetaren denna " rörliga del i sitt

våld; af trampan lyftes han upp och faller, lössläpt, af sin egen tyngd.

Slagen kunna falla så mycket., tätare, som hela fallhöjden vid arbetet ej

ens belöper sig till en tum. Detta är nu vippan, som kan skötas till och

med af en liten flicka, eller en gosse. Arbetaren har ett parti tillspetsade-

skaft och bränsar framför sig; han tar ett af de förra, träder det med spetsen

i bränshögen och uppfångar derpå en af de små spiralerna, skjuter honom strax

mot hufvudändan, lägger nålen i understämpelns lilla fördjupning, på samma
gång han genom en tryckning på trampan lyfter öfvérstämpeln, och ger så i

snabb följd 4—6 slag, hvarvid han för hvar gång vänder på nålen. Under
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detta arbete släpper han henne nämligen ej ur handen; hon skjuter ut med

spetsen så långt, som behöfs för att hålla henne, ty det lilla städets eller

understämpelns yta utgör liksom motstyckets endast omkring 3 linier i qva-

drat. Genom den mjuka trådens sammanstukning i vippans hålform får knapp-

nålens hufvud en så stor fasthet, att det sällan händer, att något enda loss-

nar. Till hufvudets säkra fästande bidrar äfven något den skarpa sträfhet, som
genom afklippningen uppstått vid skaftets hufvudända och nu äfven inarbetas

i hufvudets massa. En skicklig arbetare kan dagligen sätta hufvud på 10000—
15 000 nålar; det oaktadt har man sökt genom maskin öfverbjuda denna

menniskohandens stora hastighet, hvarom mera längre ned.

Sedan nålarna fått sina huf-

vuden och sålunda äro till for-

men färdiga, måste de i hvarje

händelse befrias från smuts och an-

löpning samt åter betsas blanka,

hvilket sker genom kokning i vin-

stenslösning eller mycket utspädd

svafvelsyra; man kan äfven bringa

dem jemte betsvätskan i en skur-

tunna och sålunda förstärka bets-

ningens verkan genom mekanisk

skurning. De betsade och åter

omsorgsfullt med rent vatten tvät-

tade nålarna låter man nu antin-

gen förblifva gula, eller, och detta

är det vanligaste, förtennar man
dem slutligen genom den så kal-

lade hvitkokningen. De full-

komligt renbetsade nålarna läg-

gas derför i en invändigt förtent

kopparkittel med vatten; en viss

portion vinsten och till fina korn

krossadt tenn eller tennspån eller

ännu bättre en del tennsalt tillsättas, och det hela kokas ungefär 1
1
/2
—2

timmar eller tills nålarna genom en öfverdragning af tenn blifvit glänsande

hvita. Den vinsyrade saltlösningen upptager härvid i sig en andel tenn, som

dock genast genom utbyte åter utfäller sig på messingen, alldeles som blankt

jern, då det neddoppas i en lösning af kopparvitriol, ögonblickligt öfverdra-

ges med en tunn kopparhinna. De hvitkokta nålarna tvättas väl, torkas

genom skakning i sågspån eller kli, skiljas åter från torkmedlet med tillhjelp

af såll, vannor eller en vädersikt och blifva kanske till slut ytterligare pole-

rade i en tunna med kli.

Nålarnas insättning i bref. Knappnålarna uppträda i handeln antin-

gen i oordnade massör, liksom spik, och säljas efter vigt, eller äro de som

Fig. 212. Hufvudets påsättande.
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brefnålar i visst antal och ordning instuckna i papper. Denna instick-

ning ombesörjes af barn, och det enkla arbetet blir ytterligare underlättadt

genom några hjelpmedel. Papperet lägges af särskilda arbetare i behöriga

veck antingen genom brytning öfver en skarp kant och strykning eller mera

maskinmässigt genom en liten falsinrättning; derefter kommer det i ett slags

kläm, som i vågrätt läge är fäst på arbetsbordet och här genom en tryck-

fjäder hålles i behörigt läge. Papperet står härvid, med de brutna vec-

kens ryggar vända åt arbetaren, något utom klämmen, och nålarna instickas

nu antingen helt enkelt, eller ock borras förut hål i papperet med en kam
med ståltaggar, som på en gång sticker en hel rad hål i bestämd ordning.

Men på det arbetaren hvarken skaU behöfva söka efter de förut stuckna hå-

len eller, der sådana ej

anbringas, de riktiga

ställena för nålarnas

instickande, är öfre de-

len af klämmen försedd

med infilade refFlor med
den ställning och af

det antal, som nålarna

skola hafva, och allt,

som behöfves, är så-

lunda att genom hvar

och en af de små reff-.

lorna insticka en nål

i papperet. Den lilla

arbetaren lagar all-

tid, att han har ett

temligen stort antal

nålar i händerna på
en gång, och för att

från högen, som han har liggande i knäet, få ett sådant förråd fullt ordnadt,

begagnar han en rak hornkam, mellan hvars tänder han inslår ett antal

nålar, hvarvid de, som ha sina hufvuden uppåt, blifva hängande och afstrykas

ined fingrarna.

Pig. 213. Sjelfverkande knappnålsmaskin.

Maskiner. I England och äfven på vissa ställen i Tyskland (t. ex. hos

Riebel och Muller i Miihlhausen i Timringen) har man maskiner, som utan

tillhjelp af handen bearbeta den i rullar lemnade tråden till knappnålar, alltså

i snabb följd efter hvart annat verkställa afklippningen, tillspetsningen och

slagningen af hvarje särskild nål. Hufvudet kan här ej slås på det gamla

.sättet, utan bildar ett helt med nålskaftet; det senare har dertili sjelft måst

lemna massa, med ett ord, hufvudet åstadkommes genom en tillstukning af

nålskaftets storända. Hufvuden af detta slag äro aldrig riktigt runda, utan

Uppfinningarnas bok. VI. 13
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antingen långrunda eller trubbigt päronformiga, så att de ungefär likna hufvu-

dena på vissa spiksorter.

I England har nu mera nålmaskinen genom en följd af förbättringar

uppnått en hög grad af tillverkningsförmåga; han lemnar 300 nålar i minu-

ten, och en enda arbetare kan med tillhjelp af en eller två flickor sköta 10 tili

12 maskiner. Skötseln består hufvudsakligen blott uti att lägga för nya tråd-

rullar, hvilka den lilla maskinen med stor skyndsamhet bearbetar. Den i fig. 213

afbildade maskinen är visserligen en äldre modell, men ger dock alltid en fö-

reställning om hans utseende i allmänhet. I fabrikerna finnas naturligtvis

dessa små maskiner i långa rader, drifna af en ångmaskin och arbetande med

mycket buller. Slagningen och afklippningen af ett trådstycke är ett ögonblicks

verk; dessa halffärdiga nålar falla derpå i en sluttande, kilformig ränna, hvars

två väggar nedtill lemna en springa öppen, hvilken väl genomsläpper nålskaf-

ten, men ej hufvudena/ så att nålarna komma att hänga i rad. I denna ord-

ning föras de ännu en sträcka vidare i vågrät riktning och komma dervid

i beröring med gröfre och finare filar, som förse dem med riktig udd.

I England har man för öfrigt nyligen öfvergått till ett annat tillverk-

ningssätt; man har nämligen funnit det ändamålsenligare att Verkställa klipp-

ningen och spetsningen helt och hållet efter det gamla sättet genom handar-

bete och endast öfverlemna hufvudets slagning åt en nu mera mycket för-

enklad maskin. Detta förfaringssätt, som för närvarande blifvit temligen all-

mänt vid de engelska knappnälsfabrikerna, grundar sig på den iakttagelsen,

att det är förfärdigandet och påsättandet af hufvudena efter den gamla me-

toden, som tar den mesta tiden; medan nämligen efter det gamla förfarings-

sättet med hufvudtrådens spinning och afklippning jemte hufvudets påsättning

under vippan en person på en timme kunde åstadkomma föga mer än 1000

hufvuden, lemnar en oupphörligt arbetande maskin 7 000—9 000 hufvuden i

timmen. Afven för de färdiga nålarnas instickning i bref har man börjat

använda maskiner.



Förarbetningen af bleck och

tillverkningen af stålpennor.

Förarbetningen af bleck i äldre tider.—
Bleckslagaren, hans material och verktyg, ham-

mare, stamp o. s. t. — Bleckets spänning. — Formstyckets utskärning medelst sax och mejsel.—
Rundskärningsmaskinen. — Bleckstyckenas hopfogning medelst falsning, lödning o. s, v. — Arbete

öfver sparrhornet. — Rundböjning. — Kantning. — Bertling och bertlingsmaskinen. — Drifning

och pressning. — Polering. — Metallvattring. — Lamptillverkningen. — Stålpennorna. — Deras

tillverkning i Birmingham. — Råämnets förarbetning till bleckband. — Pennornas utklippning. —
Sprundens utskärning; böjning och slipaing; sprickans anbringande; putsning och bronsering. —
Inpackning.

Metallbleck äro ett slags halffabrikat, ett skede af bearbetningen, hvar-

ifrån råämnet, öfvergående i andra bänder, på olika vägar föres mot sin slut-

liga gestalt och bestämmelse. Den här tillämpade arbetsfördelningen har allt

sedan medeltiden blifvit småningom genomförd; tillverkningen af bleck, liksom

den af ståltråd, blef ett föremål för hyttdrift, till en del äfven for särskild

fabrikation. I forntiden fäas ingen bleckvaruindustri i den vidsträckta mening,

detta ord nu eger; åtminstone förstod man ej använda jernet på sådant sätt,

och medan man mera använde detta ämne till skarpa skärande verktyg,

återstod för drifna arbeten nästan endast den lätthandterliga kopparn. Har-

neskmakarna, som förfärdigade medeltidens beundransvärda rustningar, voro
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konstnärer och deras arbeten ej att jemföra med livad man i våra dagar för-

står med industri. Det oaktadt skulle vi haft anledning att här omnämna

äfven deras alster, om vi ej redan i sammanhang med vapenväsendet be-

handlat detta ämne. En annan del uppskjuta vi, tills vi komma att tala

om guld- och silfversmidet, och syseisätta oss här endast med den bear-

betning af bleck, som eger rum inom plåt- och bleckslageriet och hvars huf-

vudsakliga ämnen äro jern, stål, zink, koppar, messing och nysilfver. Af

koppar hamrade man redan mycket tidigt skålar, pannor, kittlar, lampor

o. s. v., kände också redan metallens skadliga inflytande på helsan och an-

bragte som skyddsmedel på mat- och dryckeskärl förtenning. Afven hade

man, ehuru sannolikt ej lika ofta, sådana kärl af tenn.

I Tyskland funnos ganska tidigt skickliga kopparslagare, som redan i

' 13:e århundradet egde åtskilliga skrårättigheter. Sedan 14:e århundradet till-

verkade Augsburgs och Nurnbergs bleckslagare en stor mängd kärl af den på
en gång vackrare och billigare messingen. Stora massor af tyska och hol-

ländska koppar- och messingsvaror gingo ännu i medlet af förra århundradet

till England, tills egarna af de ej långt förut upptäckta rika engelska koppar-

grufvorna i förening med fabrikanterna i Birmingham så småningom gjorde

denna införsel obehöflig, och Birmingham har sedan dess förblifvit hufvudsätet

för tillverkningen af alla slags koppar- och messingsvaror.

Jernkärlen förfärdigades fordom af smeden, tills efter jerngjutningens

uppfinnande tillverkningen af sådana varor till största delen tillföll henne.

Förtenningen af sådana kärl skedde helt enkelt sålunda, att det smälta tennet

med blånor ingneds på de upphettade ytorna. Sedermera utfann man bättre

förtenningsmetoder och använde dem äfven omedelbart på sjelfva jernplåtarna.

Med detta framsteg, uppfinningen af hvitblecket, var grunden lagd till en långt

mera omfattande bleckvaruindustri. Konsten att förtenna jernbleck skall un-

der första hälften af I7:e århundradet uppfunnits i Böhmen, hvarifrån hon

1620 spred sig till Sachsen. Af införskrifna tyska arbetare lärde först en-

gelsmännen och derefter fransmännen denna konst; men cU förra egnade henne

dock den största omsorgen, och det engelska blecket var länge berömdt så

väl i följd af det engelska tennets förträfflighet som deraf, att man använde

ett mycket likformigt valsadt bleck.

Den, som mest bearbetar bleck af vanliga metaller, är bleckslagaren,
ehuru ej litet deraf går genom andra händer, t. ex. gördelmakarens, låssme-

dens, knappfabrikantens, präglarens o. s. v. Afven de bekanta bleckskedarna

äro ej ett alster af bleckslagararbete, utan utgöra föremål för en liten sär-

skild industri. Medan förr de förnäma åto med silfverskedar, medelklassen

med tennskedar och hos de ringare stånden träskeden var den vanliga, sökte

klensmeden och sporrmakaren ersätta de senare med en jernsked, som de först

utsmidde och sedan utarbetade med filen. Då företogo sig 1710 två arbetare

i Baierfeld i det sachsiska Erzgebirge att utskära skedarna ur tjock jernplåt

och derefter uthamra fördjupningen. Härigenom möjliggjordes en tillverkning

i massa och grundades skedsmidets industri, som utbredde sig till andra bergs-
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trakter och ännu i dag fortsätter sin, om också nu mera mycket anspråkslösa

tillvaro. I förlidet århundrade och början af innevarande stod bleckslageriet,

liksom handtverksnäringen öfver hufvud, på en temligen låg ståndpunkt; dess

tillverkning inskränkte sig till de enkla husgerådsartiklarna och på sin höjd

till några små bygnadsdelar; svart- och hvitbleck voro de enda ämnen, hvar-

med skrålagarna tilläto det att arbeta; messing anbragtes blott stundom för

prydlighetens skull. Det oaktadt har ej heller bleckvaruindustrin blifvit efter

i den raska utveckling, som hela näringsväsendet sedan dess erhållit. Hon
har tillika vunnit betydligt i omfång, och härför har hon i synnerhet att tacka

uppkomsten af de lackerade bleckvarorna, införandet af den s. k. uppdrag-

ningen på svarfstolen och slutligen upptagandet af nya arbetsmaterial, såsom

zinken, hvars mångsidiga nytta hufvudsakligen till föremål, som komina i be-

röring med vatten, allt mera erkännes och tillgodogöres.

Visserligen hafva, i samma mån bleckslageriet blef mera mångsidigt, sär-

skilda grenar utbrutit sig derifrån och blifvit föremål för en fabriksdrift, som

medelst tillverkning i massa och maskinarbete lemnar varorna till bättre pris,

och hit höra i synnerhet de stora fabrikerna för lackerade varor, lampor,

kaffe- och tekök, vagnslyktor m. m. Detta är dock blott särskilda yttrings-

former, som, på samma gång de vitna om det lif, som råder inom denna in-

dustrigren, äfven i sin mån bidragit till hela yrkets tekniska fullkomning.

Bleekslagarens material och verktyg. Bleckslagarens vanliga material

äro, som bekant, hvitbleck och messingsbleck, hvarefter till mängden nu mera

zinkblecket torde följa. I inskränktare grad förarbetar han jernbleck, kop-

parbleck och stundom äfven nysilfver. Verktyg och redskap använder bleck-

slagaren många och af mångahanda slag. Jemte skärande redskap, såsom sax,

mejsel, stamp, rasp o. s. v., finner man i hans verkstad minst ett dussin till stor-

lek och form olika hammare, deribland äfven af trä med hufvuden af bux-

bom eller något annat fint träslag. Banen, d. v. s. hammarhufvudets verkande

yta, är dels cirkelrund och plan och blott afrundad vid kanterna (för pole-

ring och spänning), dels mer eller mindre halfklotformigt hvälfd (för drifning);

andra hammare hafva en lång smal ban, som alltså bildar en mer eller min-

dre tjock tillrundad kant. Merendels tjena hamrarna till två olika ändamål,

i det båda hufvudsidorna äro försedda med en ban af olika form. Under-

lagen, hvarpå hammararbetet försiggår, kallas dels stockar (poler-, spann-

och drifstock), dels horn och dornar. Slagstocken för stora arbeten är ett

vanligt smidesstäd.

Det första arbetet med det till förarbetning bestämda blecket är span-
ningen eller borttagandet af alla bucklor och andra ojemnheter, så att blec-

ket öfver allt sluter tätt till, då det lägges på ett annat lika jemnt plan,

t. ex. en fullkomligt jemn bordskifva. Vid hvitbleckets bearbetning brukar,

åtminstone i fråga om finare arbeten, spanningen föregås af poleringen. Detta

sker, sedan blecket gnidits med krita, genom hamring på polerstocken och

har till syfte att höja glattheten och glansen hos tennöfverdraget. Poler-
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hammarens yta är fint polerad och temligen stor för att vid slag träffa

så stor yta som möjligt. Vanligen bearbetar man två på hvarandra lagda

och genom omvikning af hörnen förenade bleckskifvor på en gång; ham-

marslagen måste vara likformiga och det ena anbringas tätt bredvid det

andra.

Spanningen~eller utjemningen af alla bucklor sker med_hammaren på spann-

stocken, båda lika de förra, blott med något hvälfda ytor. Detta arbete an-

ses som bleckslagarens svåraste och kräfver mycken öfning och skicklighet.

Svårigheterna ökas med storleken och tunn heten hos blecket. Öga och känsel

tagas lika mycket i anspråk vid spanningen, och den okunnige åskådaren för-

undrar sig öfver, att hammarslagen sällan falla på sjelfva stället, der en ojemn-

het finnes, utan fast mer genom behandling af ställena närmast intill söka

afhjelpa felet. Det finnes skickliga arbetare, som på en timme uträtta lika

mycket som en mindre öfvad på en hel dag.

Af de tillräckligt planerade bleckskifvorna utskäras nu styckena i den

form, det tillämnade kärlet o. s. v. kräfver, med hand- eller stocksaxen, se-

dan konturerna förut tecknats på blecket med ett spetsigt ritstift. I vanliga

fall sker utritningen efter gifna bleckmönster (patroner). Bleckslagarens till-

skärningskonst är den samma som papparbetarens, och de härför gifna an-

visningarna gälla lika mycket båda yrkenas arbetare.

Bleckstyckenas hopsättning. Hvad saxen (mekanisk eller stocksax och

handsax) ej kan åstadkomma vid utskärningen, måste hammare och mejsel

ombesörja. Blecket lägges dervid på en plåt, som består af en legering af

zink och bly, eller i vissa fall på en hålskifva, och med den riktigt lodrätt

förda mejseln följer man ritningen steg för steg. Hammare och mejsel använ-

das äfven för genombrytningar, om de äro någorlunda stora och af enkel form;

för mindre dylika utskärningar i mångahanda former användas utslagsstål, på
olika sätt formade stålstycken, som föras på samma sätt som mejseln och

drifvas igenom med hammare. I många fall ha dessa verktyg formen af rör

och deras nedre kanter en hvass egg. I denna form kallas de af bleckarbe-

taren huggare; de uthugga små runda skifvor ur blecket och upptaga dem
i sin ihålighet.

• För utskärning af cirkelrunda bleckstycken af det slag, som i synnerhet

användes till käribottnar, begagnar man nu mera i större verkstäder gerna

en rundskärningsmaskin eller cirkelsax af den inrättning, som fig. 215 visar.

På träplattan B, som ytterligare har en ansats G "för maskinens fastsättande

i ett skrufstycke, hvilar jernställningen A, som innehåller två genom kugghjul

förenade valsar. Den nedre valsens kringvridning medelst vefven har således

till följd, att den öfre vrides i motsatt riktning. Vid valsarnas ena ända äro

påskrufvade runda tillhvässta stålskifvor, hvilkas skärande kanter skjuta något

öfver och stå tätt intill hvarandra.

Inskjuter man i vinkeln mellan de roterande skifvorna E och i^vid den

sidan, der de löpa emot hvarandra, ett stycke bleck, måste det i ett enda
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snitt, i det skifvorna sjelfva draga blecket efter sig, hastigt genomskäras. För

utskärning af en rund skifva utmärker man henne på blecket med cirkeln eller

sticker åtminstone medelpunkten, sedan man satt den andra cirkelspetsen tätt

vid bleckets kant. Här, der cirkeln berör kanten, skall cirkelsåxens skärning

börja. Man inskjuter för detta ändamål medelpunktsmärket mellan stiften

vid D, sedan man förut lyft litet på den ijådrande bågen, låter denna åter

trycka till och sätter valsen i gång, under det man, om så behöfs, med venstra

handen stöder blecket. Medan skärskifvorna arbeta, vrider sig nu blecket

mellan spetsarna och erhåller på ett ögonblick en fullkomligt rund form. Af-

ståndet mellan spetsarna och skärskifvorna utgör den tillämnade skifvans ra-

die. Bågen C kan skjutas fram eller tillbaka på sitt underlag och medelst

skrufven inställas på önskadt afstånd. Man kan på detta 'sätt inom vissa

gränser, ungefär från 17—170 linier i diameter, åstadkomma skifvor af hvil-

ken storlek som helst, och en öfvad arbetare kan på en liten stund med ma-

skinens tillhjelp tillverka en ansenlig mängd rundbleck.

ti a 8

Fig. 215. Itundskärningsmaskin.

Af de tillskurna platta bleckstyckena förfärdigas nu på olika sätt bleck-

sakerna; dels böjer man dem runda och hopfogar kanterna genom lödning,

falsning eller nitning, dels formas de genom drifning. Detta senare arbetssätt

användes i synnerhet i sådana fall, när pjesens ändåmål ej medger användande

af lödning, nitning eller falsning, eller hans utseende deraf skulle lida. Löd-

ningen är det mest använda hopfogningssättet; detta arbete* äfvensom nitningen

torde vara tillräckligt bekant och ej behöfva någon särskild beskrifning. Fals-

ning, som utan nitning eller lödning åstadkommer en förbindelse mellan två

kanter, användes mest vid tillverkning af kokkär], vattenbehållare och ugnsrör,

äfvensom vid taktäckning. Det finnes en enkel och en dubbel fals. På den

förra falsas först hvarje bleckkant for sig, d. v. s. öfvervikes en smal remsa

deraf, hvarefter man låter de båda falsarna haka uti hvarandra och hopslår

dem med hammaren. I den fastare förbindande dubbla falsningen hakas först

falsarna uti hvarandra, hvarefter den gemensamma kanten ännu en gång om-



200 FÖRARBETNINGEN AF BLECK OCH TILLVERKNINGEN AF STÅLPENNOR.

böjes. Man kan antingen låta denna fals stå ut rätvinkligt eller också hamra

ned honom; i förra fallet kallas han stående, i det senare liggande fals.

Böjningen. Den runda eller ovala sammanböjningen af en skifva eller

en remsa bleck sker oftast öfver ett sparrhorn af passande storlek genom slag

med trähammare. Sparrhornet är ett slags städ i T-form, hvari båda hornen

ha olika kuliber. Skall arbetsstycket få en mycket glatt yta, omvecklar man
slutligen sparrhornet ined tunt skinn, kläde, papper o. s. v. och använder de

glatta jernhamrarna. Hammarslagen upptagas härigenom på insidan af det

mjuka underlaget och spåren deraf, liksom andra ojemnheter, försvinna från

ytan. För långa och smala arbetsstycken använder man i stället för sparr-

hornet en dorn, det är en rund stång, som vågrätt insattes i skrufstycket. ,

Rundningen går mycket lättare och hastigare på böjningsmaskinen än

för hand. Vi ha redan vid ett föregående tillfälle, då det var fråga om böj-

ningen af hjulskenor, visat utseendet af en sådan maskin. För bleckslagarens

behof äro valsarna smalare, men deremot längre, för att maskinen äfven skall

kunna användas vid tillverkning af rännor m. m. Ställer man den flyttbara

valsen så nära de båda andra, att blecket nätt och jemnt kan komma emellan

dem, lägger det sig noga omkring den öfre valsen och antar hans rundning.

Deremot kröker det sig efter en större diameter, om den flyttbara valsen in-

ställes på längre afstånd, och man kan på detta sätt frambringa rör, som äro

smalare i den ena ändan än i den andra, helt enkelt derigenom, att man ställer

valsen i motsvarande vinkel skeft emot de andra.

För att åstadkomma vinkelräta böjningar hamrar man antingen blecket

mot en skarp kant eller ett städ, eller använder man omslagsjernet, hvilket

ser ut som en stor, med eggen uppåt i en stock fastsatt mejsel. Omkring

eller emot den slöa eggen af detta jern formas bleckkanten genom hamring

och göres derpå fullkomligt slät med en särskild hammare. Inpressas blecket

mellan två fyrsidiga kroppar, kan den utskjutande delen lätt och fullkomligt

vinkelrätt omslås. Detta tyckes vara grunden för den afkantningsmaskin,
som af mekanikerna nyligen erbjudits bleckslagarna. Han liknar till utseendet

temligen en kortpress. På det beqvämaste kan man derpå afkanta zinkbleck,

om man förut utmärker kanterna med ett skarpt stål. Ar ristningen till-

räckligt djup, kan böjningen ske utan användning af hammare, blott man
dervid något upphettar blecket för att förekomma brytning.

På omslagsjernet bildas vidare de fullständiga omslagen, det vill säga

en mer eller mindre bred remsa blir med hammaren omböjd och nedlagd på ena

blecksidan. Denna operation tjenar hufvudsakligen till att bilda kärlets kant

och gifva honom tillbörlig styrka. Han blir dock starkare, om man inlägger

en ståltråd i omslaget. För detta ändamål måste man vanligen göra två böj-

ningar bredvid hvarandra. I det rör, som på detta sätt bildas, inlägges trå-

den, remsan hamras till med trähammaren, och det hela rundas med poler-

hammaren.
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Bildar omslagsjernets kant ej en rak linie, utan en cirkelbåge, kallas det

ett berteljern. Det tjenar i denna form hufvudsakligen till att på runda

bleckbottnar upphöja en bertel, d. ä. en smal kant, som förenar kärlet med
bottnen. Denna kant bildas med trähammare under en småningom skeende-

vridning på blecket; den slutliga fulländningen sker med polerhammaren. Att

bilda en öfver allt lika bred, skarp och glatt bertel är ett arbete, som for-

drar en öfvad hand.

Smala halfrunda rännor, s. k. sickor, utarbetas medelst en sickhammare-

på sickstocken, ett långt smalt städ, på hvilket ett urval af sådana rännor

äro djupt infilade. De tillhörande hamrarna passa med sin långa, smala

och tillrundade ban efter de motsvarande fårorna, men äro naturligtvis något

smalare. I dessa fåror inhamras nu blecket och skjutes, allt efter som det

fått sin form, med venstra handen framåt, och på detta sätt bildas sickan.

En stor mängd arbeten af detta slag utföres af en särskild s, k. ber-

telmaskin (fig. 216 och 217) vida snabbare och lika väl som med handen.

Hufvudena C C på valsarna BB äro försedda med skifvor, som allt efter be-

Fig;. 216. Sedd framifrån. Fig. 217. Sedd från sidan.

Fig. 216, 217. Maskin för bertling, sickning o. s. v.

hof kunna ombytas och till och med ersättas med skärande stålskifvor, i hvil-

ket fall apparaten ej blott till utseendet, utan äfven till verkningssättet liknar

den redan omtalade cirkelsaxen.

Såsom af figuren synes, ha hufvudena C C ingen annan förrättning än

att uppbära de något större skifvorna. Allt efter den olika formen på sina

kantytor bilda de senare på det mot dem löpande blecket antingen en bertel

eller en eller flera sickor, valkar, insvängningar och prydnader af mångahanda

slag. Ju flera skifvor till ombyte finnas, desto längre kan maskinens arbete

i afseende på omvexling utsträckas. Man kan derpå bearbeta så väl raka

som redan rundade stycken. For de senare användas som ledning de ställ-

bara ledbackarna EE (se fig. 217).

Drifvet arbete. Redan då det vid bearbetning af ett bleckstycke ej blott

är fråga om böjning, utan äfven om svarfning, börjar det egentliga drifar-

bet et. I denna vidsträckta bemärkelse kan redan sickningen anses för ett
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drifvet arbete. Beslägtad dermed är drifningen af prydnader på plåtar och

kärl af bleck, t. ex. på puddingsformar. Man uppritar först på blecket de af

strålar, stjernor, rosetter, löfverk och andra ornament bestående figurerna

och bearbetar allt detta med passande, med smal ban försedda hammare på

bertel- och omslagsjernet sålunda, att teckningarna så småningom höja sig

öfver ytan.

Lättare än på fri hand utsirar man blecksaker genom stansar eller

punsar, d. ä. små i sin nedre ända med figurer försedda stålstampar, hvilka,

medan blecket hvilar på en blyskifva, inslås med hammaren, så att pryd-

naderna i upphöjning bilda sig på andra sidan. Vid fabriksmässig till-

verkning användas äfven verkliga slagpressar med öfver- och understämpel,

hvarigenom äfven större pressningar blifva möjliga, JLr upphöjningen mycket

djup, förnyas pressningen flera gånger med användning af allt djupare inträn-

gande stampar.

Ett slags drifvet arbete, som användes på ihåliga arbetsstycken, är ut-

svängningen eller svepningen. Skall t. ex. en cylindrisk bägare vidgas uppåt

och böjas utåt, lägger man blecket mot en rund städkant och bearbetar det

inifrån med en hammare så länge, tills metallen tillräckligt utvidgats för att

antaga den åstundade formen. Foten på en ljusstake är t. ex. först en rund

bleckskifva, i hvars midt ett rundt hål är utslaget. Kanten af detta hål drifves

nu på det omtalade sättet ut med svephammaren, så att han höjer sig

•öfver bleckets yta. Derpå sätter man blecket på ett sparrhorn (svepstock)

och drifver genom hamring upp metallen på yttre sidan, tills man erhållit den

åstundade formen.

Kärl, som ej skola lödas, t. ex. tekannor, vaser, drifvas med hammaren
-af ett enda bleckstycke, och det material, som bäst lämpar sig härför, är

kopparn. Denna drifning utgör kopparslagarens egentliga arbete, men före-

kommer äfven hos bleckslagaren, ehuru här med fördel till stor del utbytt mot

uppdragning på svarfstolen.

För att afhjelpa den af hamringen förorsakade allt för stora sprödheten

och förekomma rispor måste arbetsstyckena glödgas. Härifrån bildar dock

hvitblecket ett undantag, eniedan det skulle förlora förtenningen; äfven jernet

«ger härför en allt för ringa smidighet. Blott föga hvälfda stycken, t. ex. de,

som förekomma på durkslag, lock o. s. v., kunna tillverkas afjernbleck. Dere-

mot har i senare tid zinkblecket ofta blifvit användt som drifmaterial, för-

nämligast för tillverkning af utsirade föremål.

Alla drifna eller svepta föremål blifva, sedan de erhållit sin form, schlik-

tade, d. v. s. glatthamrade med en polerad hammare, hvarigenom spåren af

drifhammaren försvinna och en slät yta åstadkömmes. Vid den sista och

Hnaste schliktningen (efterschliktning) belägges antingen underlaget (poler-

stocken o. s. v.) eller också hammarens ban med pergament.

Drifningen på fri hand användes i synnerhet vid tillverkning af stycken

i ett ringa antal exemplar, medan vid tillverkning af bestämda former i stor

mängd gjutning eller stansning i slagpressar föredrages som billigare. Som
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«tt exempel på, huru bleckvaruindustrin genom användning af ändamålsenliga

metoder är i stånd att åstadkomma bildverk, som oaktadt det högst billiga

priset ega konstnärligt värde, erinra vi om de konstgjorda blommor af bleck,

som, lackerade med de naturliga färgerna, på senaste tiden blifvit så omtyckta.

Denna industrigren har for sin tillkomst och utbildning att tacka bröderna

,Zobel i Berlin. I deras fabrik tillverkas med verklig naturtrohet alla

möjliga blommor, bladväxter, små träd och bilder för salonger, trädgårdar,

balustrader, springbrunnar o. d. I stort användas de i synnerhet på offent-

liga förlustelseställen, vid illuminationer, omkring vattenkonster m. m. Gas-

lågor brinna i deras kalkar, eller utkasta de fina vattenstrålar, eller före-

nas eld och vatten till de mest förtrollande effekter. Öfver hufvud har

gaslysningen och de offentliga vattenledningarna med sitt följe af bad-, tvätt-

och andra kärl, springbrunnar m. m. förskaffat bleckslageriet en vacker och

intressant tillökning i verksamhet.

Uppdragning. En mängd kärl och andra fördjupade föremål drifves

ti u ej längre med hammaren, utan tillverkas fortare och billigare genom upp-

dragning eller tryckning på svarfstolen.

Denna värdefulla och vigtiga art af formningskonst uppfans 1816 i Paris

och spred sig sedermera genom guldsmeden och fabrikanten Hossauer till Ber-

lin. Berlinfabrikens tryckta, med silfver pläterade varor, som i form och ele-

gans öfverträffade de af äkta silfver hamrade och dessutom voro billigare,

väckte vid sitt första framträdande uppseende och fabrikanterna sökte ifrigt

komma under fund med hemligheten af deras tillverkning, som äfven med tiden

röjdes.

Metalluppdragningen utmärker sig i jemförelse med drifningen genom

mindre våldsamhet och en oupphörligt fortgående tryckning, som, medan ar-

betsstycket vrides omkring på svarfstolen, hastigt fortplantar sig från punkt

till punkt öfver en större yta. Den form, blecket härvid skall erhålla, är re-

dan gifven i en modeli af hårdt trä; arbetaren har således blott att sörja för,

att metallen tätt och noga tryckes mot trämodellen. Modellen (patronen,

säga fackmännen) har antingen sin formgifvande yta på utsidan, eller är han

en hålform; i förra fallet uppdrages blecket öfver honom, i 4et senare intryckes

det uti honom. Båda sätten användas ofta jemte hvarandra sålunda, att

blecket först formas efter den konvexa och derpå vidare utarbetas i den kon-

kava modellen.

De härtill tjenande tryckstålen äro af olika form, men alltid, som ett

polerstål, blanka och utan skarpa hörn och kanter. Vid svarfningen stödas

de mot svarfstolens upplag och smörjas för att åstadkomma en lättare gång

med talg eller såpa. I stället för stålen begagnas i många fall små stålhjul,

som insättas i ett handtag.

I ej så få fall är arbetsstyckenas form bukig eller i midten hopträngd

eller refflad, med ett ord så beskaffad, att de färdiga sakerna ej skulle kunna

tagas ur modellen, om denna blott bestode af ett enda stycke. Här måste man
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således använda modeller, som bestå af flera genom skrufvar, tappar eller rin-

gar sammanhållna delar.

Naturligtvis försiggår tryckningen så mycket Jättars, ja tunnare blecket

och ju smidigare metallen är. Tenn och britanniametall, koppar, oförarbetad

och i plåtar, samt fint silfver låta allra lättast trycka sig; svårare är redan

messingen, hvilken dock just är det material, som i denna gren mest användes;

hvitbleck kan icke användas till tryckning, åtminstone måste i detta fall

jernet vara ytterst mjukt.

Polering och. fulländning. Uppdragna saker kunna efter behof strax

på modellen bearbetas med svartstålet eller efteråt poleras med polerstålet eller

blodsten och sålunda göras färdiga med ens. Af öfriga varor låter man van-

ligen dem, som äro af svartbleck, behålla sin råa yta eller öfverstryker man
dem med någon svärta; de saker, som äro af hvitbleck, få vanligen ej heller

någon ytterligare förfining, än den polerhammaren åstadkommit, medan dere-

mot messingssaker oftare erhålla en ytterligare slipning och polering, då ham-
marglansen ej är tillräcklig. Slipningen sker med hel eller pulveriserad pim-

sten och vatten, äfven med träkol jemte vatten, poleringen med trippel, cro-

cus martis m. m. under användning af bomolja och en yllelapp.

Vattringen. En på sin tid mycket omtyckt och på lackerade varor all-

mänt använd bleckprydnad är metallmoarén eller vattringen, hvars verkan

är synnerligt behaglig. Detta förfaringssätt infördes 1814 af Alard i Paris.

Moaréfigurerna bero derpå, att tennhinnan vid afkylningen kristalliserar

och bildar växtformiga mönster, hvilka bli så mycket större, ju långsammare

afkylningen försiggår. Men figurerna äro betäckta af en fin hinna och framträda

först, när denna hinna genom tvättning med en syra bortskaffas. Sålunda

skall man genom anfrätning på hvarje bleck kunna framkalla åtminstone an-

tydningar till en vattring. Men erfarenheten har visat, atttblott det finaste tenn

lemnar en god vattring och att denna blir varaktigare, om förtenningen göres

mera stark än vanligt. Genom hastig och olikformig afkylning kan man till

en viss grad åstadkomma hvilka mönster man behagar. Man upphettar för

detta ändamål blecket öfver koleld, tills tennet börjar smälta; doppar man det

nu hastigt i sned riktning i vatten, uppstår en fin granitartad vattring; stän-

ker man vattnet med en qyast eller ett såll droppvis, bildar hvarje droppe ett

kristalliseringscentrum, och ett stjernformigt mönster uppstår; låter man åter

genom lutning af plåten vattnet rinna utför honom, bilda sig randiga eller ådriga

mönster. En het lödkolf, som hålles med spetsen på det kalla blecket, brin-

gar tennet rundt omkring till smältning, och efter afkylning och betning fram-

träder der en strålig stjerna. Föres lödkolfven öfver blecket i en linie, upp-

står en kristalliseringsremsa med axförmig teckning. På detta sätt kan man
efter behag frambringa kransar och andra enkla figurer.

Till skydd för vattringen och förhöjning af hennes utseende lackeras det

färdiga stycket med en genomskinlig fernissa. Moarébleck få blott bearbetas
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med trähararaare; drifna eller andra stycken, som skola formas med jernham-

mare, förlora dervid sin teckning och kunna derför först vattras, när de -är

o

färdiga.

, För att åstadkomma gjutna fötter, pelare med kapital, handtag o. s. v.,

som han anbringar på vissa af sina varor, måste bleekslagaren äfven vara

kunnig i metallgjutning. Gjutningen sker antingen i messing eller i en legering

af bly och antimon o. s. v.

Bleckvaruindustrins mest omfattande gren är väl lam p tillverkningen,

som har sitt hufvudsäte i Berlin. Denna tillverkning utöfvas sedan länge helt .

och hållet af särskilda fabriker, der bleckslagare, gördelmakare, tryckare och

svarfvare, gelb-, tenn- och zinkgjutare, bronserare, lackerare m. fl. bilda en

organiserad kår, mellan hvars händer lampan går från sitt första skede som

råämne, tills hon i fallfärdigt skick lemnar fabriken. Genom denna arbetsför-

delning och tillverkning i stort har vår tids lampfabrikation en viss likhet med

urtillverkningen, hvilken hon också i afseende på den tekniska utbildningen

torde komma temligen nära. Hjelpmaskiner användas i en lampfabrik i alla

de fall, der man kan förbättra eller bespara sig ett om än aldrig så obetyd-

ligt handarbete. Föremål, som eljest skulle syseisätta en handarbetare hela

timmar, tryckas, stansas o. s. v. på ett par minuter. Maskiner tillskära de

särskilda delarna, slå hål, anbringa genombrytningar m. m. Nästan alla

mindre delar äro alster af maskiner och tillverkas af dem ej blott billigare,

utan äfven med en sådan likformighet och noggranhet, att den hopsättande

arbetaren kan använda dem utan något vidare efterarbete.

Tillverkningen af stålpennor. De äldsta försök att med färgade

vätskor åstadkomma teckningar torde ha skett med tillhjelp af spetsade trä-

bitar, från hvilkas af arbetet uppslitna ändar man velat härleda penseln. Den
mängd aflopp för vätskan, penseln erbjuder, gjorde honom dock endast använd-

bar vid mer eller mindre trögt flytande färgämnen; vattenartade lösningar

voro allt för tunna, for att man med dem skulle kunna frambringa en snabb

och likformig teckning. Men då man för en snabb uppdragning af skrifttecken

behöfde en sådan, erbjöd sig ett naturligt medel i vassröret, som, tillspetsadt

i ena ändan och forsedt med en spricka, tillät den uppsugna vätskan att så

småningom, men i en för en tydlig ritning tillräcklig mängd utflyta. Form-
ningen af den tillspetsade ändan gjorde det dessutom möjligt att efter behag

åstadkomma grofva och fina streck och sålunda lättare än med penseln göra

skriften prydlig. Det gamla skrifröret bibehöll sig också länge, oaktadt dess

sätt att arbeta, jemfördt med de fordringar, den nu varande skönskrifningen

ställer på skrifmaterialen, var af en temligen bristfällig natur. Den tiden skrefs

dock långt mindre än nu, och man hade för öfrigt god tid att utmåla sina

bokstäfver i stora och grofva drag.

Ungefär från 5:e århundradet finnas de första antydningarna, att man
öfvergått till bruket af fjäderpennan, och vår barndomsvän, den gamla gås-
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pennan, hade sålunda för länge sedan lemnat bakom sig tusende årsdagen af

sin verksamhet i odlingens tjenst. Länge har hon också bibehållit sig i obe-

stridd besittning af den hedrande plats, hon der fylde. Man har visserligen

försökt undantränga eller åtminstone ersätta henne; man har gjort pennor af

horn, sköldpadd och andra dylika ämnen, dock utan den framgång, man deraf

väntade sig. Till och med en glaspenna dykte en gång upp. Det var små glas-

stänglar, som nedtill voro något kantiga och vridna, omkring sig sjelfva, så att

de någorlunda liknade en spikborr. För skönskrift dugde de visserligen ej t

men de skrefvo dock. Lika litet ha de glaspennor, hvilka, som gåspennorna,,

hade en af två små skänglar bestående spets, förmått skaffa sig insteg.

Fjäderpennan bibehöll sitt herravälde, ända tills stålpennan kom. Hvem
skulle väl i början af vårt århundrade kunnat föreställa sig, att det krigiska

stålet, hvars framgångar så ofta och på ett så upprörande sätt gjorts om
intet af diplomaternas pennor, skulle slutligen låta förmå sig att gå i denna

hatade makts tjenst! Och likväl är det så; den gamla gåspennan är öfver-

flyglad, ohjelpligt öfverflyglad, ty stålpennan har redan skaffat sig inträde i

skolorna, och vår ungdom finner det ej längre behöfligt att lära sig den lilla

konsten att formera pennor.

Stålpenntillverkningen leder, som bekant, sitt ursprung från England, der

hon ännu har sitt hufvudsäte i Birmingham. Här skola redan 1803 de

första stålpennorna tillverkats af en fabrikant med namnet Wise. Spekula-

tionen tyckes dock ej genast insett den nya artikelns stora betydelse, ty först

tjugu år senare började de ansträngningar, som skulle göra stålpennan till en

vara för hela verlden, hvars tillverkning mycket snart gaf full syselsättning åt

ett stort antal arbetare. För närvarande finnas i Birmingham 4 fabriker af

första och 5 eller 6 af andra rangen, hvilka tillsammans tillverka 15 millioner

stålpennor i veckan och dertill förbruka 350 centner stål. Utom England fick

den nya slöjdgrenen först insteg i Frankrike, der fabriker finnas i Boulogne„

Aigle och Paris, hvilkas sammanlagda tillverkning redan for flera år sedan

beräknades till minst 200 millioner stycken. Tysklands förnämsta stålpenn-

firma är Heintze & Blanckertz i Berlin, på hvilkas fabrik tillverkningen, som
torde uppgå till 10 000— 12 000 gross i veckan, drifves efter engelskt mönsteiv

I Österrike finnes blott ett par lamt drifna fabriker. Många i handeln före-

kommande stålpennfirmor äro och voro for Öfrigt blotta skyltar och deras

innehafvare helt enkelt grosshandlare, som inforskrefvo sina varor från Bir-

mingham, der man vid beställningar i massa beredvilligt stämplar den önskade

firmans namn på varan.

Råämnet och. dess förberedning. Den följd af behandlingar och be-

arbetningar, ett stycke stål har att genomgå, innan det kan användas som

skrifmaterial, är både lång och intressant. Gjutstål af bästa svenska jern är

genom sin finkornighet härtill företrädesvis lämpligt. Men för de billiga sorterna

är det ofta för dyrt, och de göras väl derför af simplare material.
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Stålet kommer vanligen i platta block, det svenska i stora skifvor af

ungefär 4,7 fots längd och 1,5 fots bredd från stålverken, och pennfabrikerna&

första arbete är nu att såga dessa stycken i smala lister eller remsor, hvilka

sedan 10 till 12 timmar glödgas i jernkistor, som i en murad ugn utsättas för

.fullständig hvitglödgning. Denna så kallade insättning betager stålet dess ur-

sprungliga allt för stora hårdhet och gör det först lämpligt för vidare bear-

betning. Sedan det genom skakning och nötning med slagg och dylikt i ro-

terande tunnor blifvit befriadt från blåsor och andra under glödgningen er-

hållna ojemnheter, utvalsas det till bleck af erforderlig tunnhet. Hvarje me-

tallstycke inskjutes nämligen mellan flera par af maskinkraft kringvridna stål-

valsar, går emellan dem och utkommer på andra sidan betydligt förtunnadt

och förlängdt (fig. 218). Genom att på detta sätt flera gånger gå mellan

Fi». 218. Stålets valsnins:.

valsar med allt trängre mellanrum förvandlas stålstycket slutligen till ett långt,

tunt bleckband af vid pass 10 tums längd och 2,4 tums bredd, sålunda jemt

så bredt, att två rader pennor utan mycket affall derur kunna utklippas.

Förberedande arbeten. De arbeten, hvarigenom stålbanden så små-

ningom förvandlas till färdiga pennor, utföras nästan uteslutande af qvinno-

händer. Af 2 000 personer, som i Birmingham äro syseisatta inom stålpenn-

industrin, tillhöra knapt 150 det manliga könet. Ett nästan lika stort antal

är syseisatt med tillverkning af pennhållare i de mest olika former. Stålpenn-

tillverkningen är egentligen allt igenom handarbete med användning af små
hjelpmaskiner och skulle mycket väl kunna drifvas i smått, om hon ej blif-

vit samlad inom dessa stora fabriker, med hvilka den simple arbetaren ej
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Ivan täfla. Den i och för sig enkla tillverkningen får här någonting storartadt,

och man häpnar öfver den mängd af arbets-, ång- och vattenkrafter, sågar,

valsar, sEpskifvor o. s. v., som användes för frambringande af en så liten

artikel.

Sjelfva arbetet börjar nu först med plattornas utklippning (fig. 219).

Vid långa bord sitter en mängd arbeterskor, hvar och en med en liten

saxmaskin framför sig, under hvilken hon för bleckbandet, på samma gång

hon med andra handen sköter svängeln, så att vid hvarje slag af den ned-

gående stämpeln en liten platta utklippes af den form, en stålpenna skulle få,

om hon åter utplattades. Klippningen försiggår så snabbt, att en öfvad ar-

beterska dagligen kan åstadkomma 200 gross eller 28 800 stycken sådana

plattor, af engelsmännen kallade blänks eller flats. Af hvarje stålremsas

tredd slås två pennor, med spetsarna så ingående mellan hvarandra, att af-

Fig. 219. Plattornas utklippning. Fig. 220. Stålpennornas böjning.

fallet blir det minsta möjliga. I en följande afdelning af fabriken föras dessa

pennornas grundformer ett steg närmare sin» fulländning. På handpressar af

alldeles samma slag, blott med annorlunda formad öfver- och understämpel,

förses de nu först med hål och sprund, det vill säga de erhålla i midten

det runda hål eller den aflånga utskärning, hvari sprickan vanligen utlöper,

och på samma gång de inskärningar i kanten, som vanligen anbringas för att

öka böjligheten. Afven detta arbete försiggår med utomordentlig hastighet,

ehuru hvar enda platta särskildt för sig med ena handen upplägges och åter

bortstötes, medan den andra verkställer tryckningen.

Då metallen för det nu följande arbetet, teckningen eller markerin-
gen, måste ega en ännu högre grad af mjukhet än den, han redan har, blifva

plattorna i stora mängder på en gång svagt rödglödgade i en mufFelugn, hvari-

genom de erhålla blyets mjukhet och böjlighet, och kunna nu lätt medelst en
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liten press förses med fabriksstämpeln och öfriga inskrifter, vapen eller ut-

siringar. Detta sker efter föregången rengöring af de glödgade plattorna i

markeringssalen. Här går det temligen bullersamt till; den tunga präglingsstäm-

peln, upptryckt af en trampa, höjer sig oupphörligt för att derefter lika

oupphörligt falla ned igen på den underskjutna plattan. Vid dessa, liksom

vid de följande delarna af arbetet, utvecklas en utomordentlig hastighet, och

livar enda arbeterska markerar dagligen flera tusen stålpennor.

Efter markeringen följer hopböjningen. De hittills flata pennorna

läggas nu en och en i sönder i en liten motsvarigt fördjupad prägelstock, och

med en vridning af häfarmen neddrifves en stämpel, som qoga passar in i

prägelstockens rännformiga fördjupning. Metallplattan, som nu är mjuk och

förlorat all spänstighet, fogar sig lätt i denna omformning, och dermed är

pennan till sin yttre gestalt, med undantag af sprickan, fullt färdig. Men
nu gäller det att återgifva metallen stålets egenskaper. Pennorna rödglöd-

gas för detta ändamål i stora massor på en gång och utskakas derefter

hastigt i ett kar med olja eller vatten. Härdningen blott och bart i

vatten torde endast användas med de simpla sorterna, och dermed är all den

härdning, de ha att genomgå, fulländad. 1 den mera genomgripande härdningen

med olja antaga pennorna jemte stålets hårdhet äfven en glasartad sprödhet,

från hvilken de genast måste befrias. För detta ändamål renas de medelst

sågspån från vidhängande olja och uppvärmas derefter, i det man långsamt

rullar dem öfver öppen eld i samma cylinderformiga tunnor, som sedermera an-

vändas vid bronseringen, ungefär på samma sätt, som då man bränner kaffe.

Härigenom erhålla pennorna den grad af hårdhet, som de för alltid skola be-

hålla; men på samma gång ha de åter b Ii fvit orenade genom ett öfverdrag

af oxidul, som måste bortskaffas, och detta sker i en annan kringsvängande

cylinder, i hvilken skarp sand eller pulveriserad tegelsten bildar det medel,

h varigenom varan befrias från ojemnheter och blankskuras.

Fulländningen. Pennorna komma nu till slipsalen, der öfver arbets-

borden rotera drifaxlar, från hvilka till hvarje arbeterska nedgår en drifrem, som

håller en smergelskifva i snabb kringsvängning. Här, der en nästan ljudlös verk-

samhet råder och en fjerdedel af hela arbetsstyrkan är oafbrutet syseisatt,

fattas hvarje penna med en tång eller med blotta handen och tryckes ett

ögonblick mot slipskifvan, hvarigenom den Öfre delen af spetsen blir något

afslipad. Slipningen sker antingen blott i en eller i två riktningar, så att

spetsen först träffas på längden och sedan på tvären. På slipningen beror

hufvudsakligen pennans godhet. Man vill dermed gifva spetsen en småningom

tilltagande förtunning och derigenom en större böjlighet. En annan följd af

slipningen är, att spetsens båda hälfter sluta bättre intill hvarandra. Ofver

hufvud afser slipningen samma ändamål, som man på den gamla gåspennan

sökte vinna genom pennans afskafning på det ställe, der spetsen skulle blifva.

Det sista formningsarbetet är sprickans anbringande. Hvarje penna

upplägges för detta ändamål på en liten maskin, alldeles lik de förra, livar-

Uppfinningarnas lok. VI. 14
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efter en tryckning på häfarmen neddrifver stålstampen, som åstadkommer

sprickan (fig. 221). I den af arbeterskor uppfylda salen hör man endast det

sakta ljudet af de klippande maskinerna. Arbeterskans förnämsta åliggande är

här att noga tillse, det hvarje penna kommer att ligga på det rätta stället,

för hvilket ändamål maskinen har särskilda inrättningar. Sprickans upp-

skärniflg och de möjligen förut verkstälda sidoinskärningarna äro egentligen

saxsnitt. På det ställe nämligen, der sprickan skall bildas, stupar understäm-

peln lodrätt ned och bildar en skarp kant; på denna kant kommer pennans

spets att ligga sålunda, att den ena hälften skjuter ut deröfver. I det nu öfver-

stämpeln går ned på denna sida och med en lika skarp kant skjuter tätt förbi,,

delas det mellanliggande blecket med ett rakt snitt.

Sannolikt är dock, att man i de olika fabrikerna ej alltid förfar på
samma sätt. Sålunda verkställes, enligt en skildring af birminghamsindustrin,.

sprickans anbringande stundom på
det sätt, att hon . först endast till

hälften uppristas och derefter med
en tång fullständigt genomslås. I

samma skildring omtalas äfven en

egendomlig afputsning, som pen-

nan ytterligare får efter sprickans-

anbringande, men sannolikt blott

när det gäller finare sorter. Ty
ehuru pennan nu egentligen är fär-

dig, kan hon dock ej ännu vara

alldeles fri från små ojemnhetei\

hvilket de i handeln förekommande-

simpla sorterna i verkligheten ej

heller äro. För att gifva dem en

sista slipning läggas cle i mängder

af ungefär 50 000 i en gjuten ihå-

lig tenncylinder af ungefär 34 tums

längd och 8 tums diameter. Två af maskinen drifna svänghjul stå på ett visst

afstånd bredvid hvarandra och äro på de ändar af sina axlar, som vetta

emot hvarandra, försedda med en vef. Dessa vefvar äro stälda så, att den

ena är riktad uppåt, den andra rakt nedåt. Emellan de båda vefarmarna

hänger nu tenncylindern i några kedjelänkar och kastas vid vefvarnas kring-

vridning i alla möjliga riktningar. Hans innehåll kommer derigenom i en starkt,

skakande rörelse och rullar oafbrutet från den ena sidan till den andra. Den
beständiga gnidning dels mot hvarandra, dels mot cylinderns inre väggar, pen-

norna här erhålla, åstadkommer en ytterst fin slipning. I de flesta stålpenn-

fabriker putsas dock pennorna oftare i rullande tunnor med sågspån än på,

det här beskrifna sättet.

Sedan pennan erhållit sin spricka, pröfvas spetsens beskaffenhet hastigt

derigenom, att hvarje penna tryckes mot en ring af ben, och allt efter

Fig. 221. Sprickans anbringande.
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som denna .profning utfaller, lägges hon antingen till de godas, medelmåttigas

eller dåligas klass, medan de alldeles misslyckade dömas till omsmältning.

Många pennor öfverdragas nu ytterligare med en schellacklösning i .vinsprit,

hvilken ger metallen något skydd mot oxidering. Andra visa sig i handeln

bronserade, det vill säga i sin bruna, gula eller blå anlöpningsfärg, hvilken

dock endast är en afputsning på ytan, ty denna fina, färgade hinna, som sjelf

ej är annat än alstret af en börjande oxidering, är ännu känsligare än stålet

sjelft och kan ingalunda utgöra något skydd. Deremot få pennorna genom ett

galvaniskt öfverdrag af koppar, silfver eller tenn en större varaktighet

och hållbarhet. Många sorter behandlas med betmedel, cyankalium o. d. och

få derigenom ett mörk- eller ljusgrått utseende, hvarefter de under namn af

amalgam-, cement-, zinkkompositionspennor o. s. v. utgå i handeln. Gutta-

perkapennor äro likaledes blott en tom titel; aluminiumpennor bestå af alu-

miniumbrons, som dock ej kan ersätta stålet.

De färdiga pennorna skola nu afvägas i gross och antingen fästas

på kartonger eller, hvilket nu mera är det vanliga, inpackas i prydliga papp-

askar. Märkvärdig är den prisbillighet, tillverkningen i stor skala och förbätt-

rade arbetsmetoder åstadkommit. Medan man för tretio år sedan betalade

8 kronor for en gross pennor, får man nu af de bättre sorterna en gross för

45 öre och af de simplaste för blott 23 öre.

Betrakta vi den oerhörda tillverkningen af stålpennor, och betänka vi,

huru många gåspennor derigenom göras obehöfliga, kunna vi ej mera tvifla på
stålets fullständiga seger. Men, fråga vi, hvarför det hårda stålet i stället för

den mjuka gåspennan, stålet, som redan genom sin stora benägenhet att rosta

synes så föga lämpligt? Emellertid kan man ej finna något annat ämne,

hvilket man med sådan säkerhet kan bibringa hvarje önskad hårdhetsgrad och

som man genom uppmjukning till hvilken grad som helst kan göra lämpligt

till hvarje bearbetning. Pennans spets måste vara varaktig, hård och likväl

i högsta grad elastisk. Om en metall eger den första egenskapen, saknar han

vanligen den andra och ofta den tredje, hvartill kommer tidens oundgängliga

fordran på största möjliga billighet, fordringar, hvilka endast stålet kan på

en gång tillfredsställa.

Gör man ej afseende på priset, kan man hålla sig till de silfverblandade

guldpennorna med diamantspetsar, om också den så kallade diamanten ej är

någonting annat än en vidlödd skärfva af osmium-iridium. Sådana pennor äro

visserligen goda, men också mycket dyra. Guldpennorna bestå af en synner-

ligt hård och elastisk blandning af 14 delar fint guld, 16 silfver och 18 koppar.

I ett visst skede af tillverkningen får hvarje sådan penna sin täthet och

hårdhet genom ihållande hamring.
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- Bland mekaniska inrättningar intager uret en hög plats ej blott på grund

af sin konstrika bygnad, utan äfven genom sitt vigtiga ändamål ocli sin deraf

föranledda allmänna användning. Det är den sinnrikaste och oumbärligaste

maskin, regulatorn för hela det borgerliga lifvet, affärslifvets drifhjul, men också

en nödvändig hjelpreda för den vetenskaplige forskaren, fysikern ej mindre än

astronomen. I följd af den stora vigten af att ega ur, som gå så rätt som

möjligt, ha de största mekaniker arbetat på deras fullkomnande, och på ingen

annan mekanisk inrättning har mera eftertanke, insigter och skarpsinne blif-

vit nedlagdt än just på uret. Det har derför ock b Iifvit en i sitt slag så full-

ändad maskin, att det i sin nu varande bästa sammansättning kan anses som

ett af den mekaniska konstens största mästerverk.

Historik. Det första medel att bestämma tiden, som erbjöd sig för

menniskan, var solen; hennes upp- och nedgång, hennes skenbara lopp på
himmeln måste ju tilldraga sig ett tänkande väsens uppmärksamhet. De i
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solskenet af- och tilltagande skuggorna från träden, deras långsamma krets-

gång ledde till inrättningen af solvisare. De äldsta folken, bland dem i

synnerhet egypter och kaldeer, skaffade sig sådana derigenom, att de på fria

platser uppreste höga obelisker. Men då man ej alltid kan räkna på solsken,,

visade sig ock snart nödvändigheten att använda andra tidmätare, och så-

lunda uppfunnos vattenuret och timglaset.

Vattenuret, af -grekerna kalladt klepsydra, grundar sig derpå, att en

vätska under ständigt lika tryck med lika hastighet utflyter genom öppningen

till ett kärl. Dylika inrättningar voro redan i de äldsta tiderna kända.

Platon (400 f. Kr.) omtalar en sinnrik inrättning af detta slag ? på hvilken ett

flöjtverk angaf tiden. Fig. 223 visar ett vat-

tenur af det slag, som ännu i förra århun-

dradet här och der begagnades. Det består

af ett skåplikt, med urtafla förSedt fodral,

på hvars inre bakvägg två vattenkastande huf-

vuden och en liten kistformig vattenbehållare

A äro anbragta. Det öfre hufvudet står i

förbindelse med en stor, ofvantill befintlig vat-

tenbehållare och utsläpper vattnet genom ett

trångt rör i behållaren A. Ur denna be-

hållare, hvars vattenstånd alltid är lika högt,

utrinner vattnet genom det nedre hufvudets

munstycke i fodralets undre del. I urtaflans

midt befinner sig en visaraxel, kring hvilken

ett snöre är lindadt. • Detta snöre bär i ena

ändan vigten C, men i den andra en flottar.

I samma mån flottören vid vattnets stigning

höjer sig, i samma mån sjunker äfven motvig-

ten C, och sålunda vrider sig axeln B med
den dervid fästa visaren på det sätt,

l

att den

senare riktigt angifver timmen. Det inses lätt,

att med en dylik inrättning blott en ringa
i n i, x i.° n • Fig. 223. Vattennr.

grad at noggranhet står att vinna. D

På samma sätt som vattenuren verka de äfvenledes redan i forntiden

bekanta timglasen (fig. 224), endast med den skilnaden, att på de senare

det öfre kärlet A, som först är fyldt med glasets hela sandmassa, på en viss

bestämd tid (omkring en timme) uttömmer sitt innehåll i det undre kärlet Z?,

hvarpå glaset omvändes, så att B kommer uppåt och A nedåt o. s. v.

Ur med hjul och lod. Innan de nu vanliga hjuluren kunde komma
till stånd, måste naturligtvis kugghjulet ha blifvit uppfunnet. Denna uppfin-

ning gjordes dock äfvenledes mycket tidigt, ty redan 250 f. Kr. kom Arki-

medes eller, såsom det äfven antages, hundra år förut Aristoteles på tanken

att använda denna rörelsemekanism. Af några skriftställare anses en viss
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Pacificus från Verona, hvilken lefde omkring år 850, ha varit den förste, som

tillverkade hjulur med lod och vindfång, medan deremot andra påstå, att

saracenerna voro de egentliga uppfinnarna af hjuluren och att korsfararna

medfört dem till Europa. Hjulurens historia är alltså ännu höljd i dunkel, och

med visshet kan blott uppgifvas, att sådana ur med gång och oro, om också

till utförandet mycket ofullkomliga, begagnades omkring medlet af 14:e århun-

dradet. De voro dock ännu både dyra och sällsynta. Sannolikt är, att de

först tillverkades i Tyskland; man vet åtminstone, att en tysk urmakare,

Heinrich von Wiek, af franske konungen Karl V kallades till Paris för att

der omkring åren 1364—1370 iståndsätta ett lodur med slagverk. Spridningen

af de nya uren gick under denna tid mycket långsamt. Det första tornur med
hjul fick Augsburg 1364, Breslau 1368, Strassburg på sin minister 1370 och

Niirnberg först 1462. Redan omkring medlet af 16:e århundradet begagnades

allmänt hjulur med slagverk och väckare som väggur, likaledes fickur. Som
uppfinnare af de senare namnes Peter Hele, en nurnbergare, som omkring

år 15 JO skall ha tillverkat det första fickuret. Som ett kuriosum berättas,

att deras oro hölls i gång af ett svinborst i stäl-

let för en fjäder. På grund af sin härkomst och

långrunda form kallades dessa något klumpiga

tidmätare nurnbergägg.

Erkännas måste, att redan till medlet af

förlidet århundrade betydliga förbättringar gjorts

inom urmakeriet, om än i en annan riktning än

den, man sedan följde. De äldre, mycket konst-

förfarna mästarna inom detta yrke hade näm-

... 00 , rn . . ligen en synnerlig vurm att förse uren med
i ig. 224. Timglas. ö

.

mänga slags automatiska tillsatser. Det mest

bekanta exemplet af detta slag är uret i Strassburgs muns ter, som

under åren 1572—1574 hopsattes af Isaak Habrecht från Schaffhausen.

Den, som sett ett eller annat af dessa konstverk, skall ej neka deras upphofs-

män det vitsord om flit och skarpsinne, de förtjena; emellertid erbjuda dessa

mycket beundrade mekanismer i allmänhet inga nya idéer och ha derför äfven

på sjelfva urmakeriets utveckling endast utöfvat ett obetydligt inflytande. I

följande beskrifning skola vi dock gifva våra läsare tillfälle att göra sig en

föreställning om den gamla urmakarkonstens berömdaste arbete af detta slag.

Uret i Strassburgs miinster. Redan 1352 hade man för denna stor-

artade bygnad påbörjat ett för den tiden högst konstrikt ur, som två år der-

efter blef färdigt och uppsatt i den södra korsarmen, men 200 år derefter

ersattes af ett nytt, ännu konstrikare. Detta ur, som påbörjades 1547

och sattes i gång 1574, upphörde 1789 att gå. Det ansågs på den tiden för

ett mekanikens under och dess återställande omöjligt. Den berömde urmaka-

ren Jean Baptiste Schwilgué har dock från den 24 januari 1838 till den 2

oktober 1842 skapat ett konstverk, som lemnar det gamla, hvilket ännu kan
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beses i Frauenhaus i Strassburg, långt bakom sig och utgör ett bevis på den

höga ståndpunkt, urmakarkonsten i vår tid innehar.

Det nya uret, som för öfrigt i form och storlek noga återger det gamla,

har liksom detta i förgrunden en himmelsglob, som anger stjerntiden, d. v. s.

stjernornas dagliga rörelse. På denna glob befinna sig mer än 5 000 stjernor

från den första ända till den sjette storleken och riktigt sammanstälda i sina

stjernbilder. Globen verkställer sitt omlopp på en stjerndag, som är omkring 3

minuter 56 sekunder kortare än soldagen, så att man hvart ögonblick kan se,

hvilka stjernor befinna sig öfver Strassburgs horisont och hvar de för till-

fället stå. Utom denna dagliga rörelse har himmelsgloben ännu en annan,

precessionen eller dagjemningspunkternas förflyttning. Dessa punkter gå på

globen årligen 50,2 sekunder tillbaka längs ekliptikan i öfverensstämmelse

med det bekanta förhållande i naturen, som gör, att vårdagjemningspunkten

ej mer, som omkring 150 f. Kr., befinner sig i Vädurens, utan i östra ändan af

Fiskarnas stjernbild.

Bakom globen är anbragt en kalender, d. v. s. en skifva med alla den

ständiga kalenderns uppgifter och de rörliga högtiderna. Denna skifva gör

sitt omlopp på 365 eller 366 dagar, och en Apollobild, som står gent emot en

Diana, utvisar med en pil hvarje dag. Uret förändrar ej blott under skottår

sin gång, utan angifver äfven genom en egen mekanism den som sekular-

skottår bekanta oregelbundenhet, enligt hvilken 3 dagar bortfalla på 400 år.

Emellan den 31 december och 1 januari stå orden: »början på det vanliga

året»; men infaller ett skottår, försvinna orden »det vanliga» och skottdagen in-

träder mellan den 28 februari och 1 mars. Just som midnattstimmen slår den

31 december, inställa sig plötsligt tecknen för årets rörliga högtider på sina

tillbörliga dagar och förblifva der stående året om.

I sitt mellersta rum anger kalendern den skenbara tiden, hvilken,

som bekant, något afviker från den verkliga. På urtaflan, för öfrigt en

vanlig timring, angifvas tillika solens upp- och nedgång, den verkliga sol-

tiden, månens dagliga lopp, hans qvarter samt sol- och månförmörkelser.

Dessutom lemnar uret alla de uppgifter, som äro nödiga för en fullständig

kalender, d. v. s. årtalet, solcirkeln, gyllentalet, indiktionen, söndagsbok-

stafven, epakterna och påsken m. m. De ringar, som innehålla dessa be-

stämningar, måste göra sina omlopp på mycket olika tider, så t. ex. den

för solcirkeln på 28, den för måncirkeln på 19 år, men båda med vissa ore-

gelbundenheter, som i uret äro fullkomligt iakttagna. Det skulle bli för vid-

lyftigt att här ingå i en redogörelse för de fina beräkningar, som voro nöd-

vändiga för att åstadkomma alla des§a anvisningar; vi inskränka oss derför

till att med några ord omnämna mekanismen för årtalets angifvande. Denna

mekanism består af fyra ringar, hvar och en innehållande siffrorna för de

enkla talen. Årtalets fyra siffror stå nu på hvar sin af dessa ringar. För

att göra ett omlopp behöfver alltså enhetsringen 10 år, tiotalets 100 och

hundratalets 1 000 år, medan den sista ringen eller tusentalets först efter tio

tusen år uppnår sitt mål. För sådana tidsperioder är verket beräknadt.
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Utom många andra astronomiska uppgifter, som uret mekaniskt lemnaiv

framträda äfven på det samma sinnebilderna af veckans sju dagar. Central-

hjulverket, som blott livar åttonde dag uppdrages, meddelar sina rörelser åt

medeltidsvisarna; alla andra uppgifter regleras genom särskilda mekanismer,

som få sina grundrörelser från centralverket. På ett sidogalleri befinner sig

en genius, som i den ena handen håller en spira och i den andra en liten

klocka, på hvilken han slår qvarterna, hvilka

derpå upprepas af lefnadsåldrarna. En
annan genius vrider om ett timglas.

Bredvid galleriet är anbragt ett pla-

netarium efter Copernicus' system, der pla-

neterna regelbundet göra sina omlopp kring

solen; deröfver ser man månfaserna, öfver

dem åter de fyra redan omnämda lefnads-

åldrarna, som framträda en hvar qvart,

dock blott om dagen; om natten hvila de;

men döden slår timmarna med en ben-

knota, och han vakar både natt och dag.

I öfversta rummet tronar Kristus. Hvar
dag vid middagstimmens sista slag fram-

träda de tolf apostlarna och skrida i en

rad förbi frälsaren, då hvar och en stan-

nar och helsar honom med en bugning med
hufvudet och derför mottager välsignelsen.

Under tiden flaxar tuppen på det lilla tor-

net bredvid med vingarna, lyfter sig i vä-

dret, spänner ut fjädrarna och gal. Hela

uret är nära 60 fot högt och meddelar

ytterligare sina rörelser åt en särskild ur-

tafla på bygnadens utsida.

Den följande tidens urmakare, bland

hvilka särskildt böra nämnas engelsmännen

John Harrison (1735— 1776) och John
Arnold (1774—1799) samt fransmannen

Ferdinand Berthoud (1757—1807), för-

de sin konst från dessa villospår åter in på
rätta vägen, i det de sökte göra uret till

en så noggrann tidmätare som möjligt. En
sådan blef ock med vetenskapernas framsteg och ökade fordringar för astro-

nomer, fysiker och sjöfarande allt mer behöflig. Deras bemödanden lyckades

det ock att åstadkomma de mest genomgripande förbättringar, så att för dessa

högre syften knapt något blifvit öfrigt att önska. Men sedan detta det nyare

urmakeriets hufvudsyfte var uppnådt, gick sträfvandet hufvudsakligen ut på att

fabriksmässigt och till billigt pris tillverka goda eller åtminstone för vanliga

Fig. 226. Fickur från 16:e århundradet.
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behof användbara ur för att dymedelst göra det möjligt för alla folkklasser

att förskaffa sig denna nyttiga och i egentligaste mening oumbärliga maskin.

Huru industrin löst denna uppgift, skola vi längre fram se, när vi taga ur-

tillverkningen i Schweiz och hennes alster i betraktande.

Med uppfinningen af hjuluren var ett stort steg taget till åstadkommande

af noggranna tidmätningsmaskiner. Dessa blott af fasta, i hvarandra gripande

delar sammansatta inrättningar erbjödo med hänsyn till rörelsens beständighet

och regelbundenhet en mycket större säkerhet än vattenuren och timglasen,

och genom en riktig konstruktion och ett noggrant utförande kan dermed åstad-

kommas den likformighet i visarnas vridning, som för en noggrann tidmätning

är nödvändig. ^
De första hjuluren voro visser-

ligen mycket klumpigt och ofull-

komligt gjorda och derför äfven föga

egnade att uppfylla de ofvan an-

gifna vilkoren. Figi 228 visar ett

sådant äldre urverk. Som man lätt

finner, sättes här ett hjulverk i rö-

relse genom ett omkring en grof

axel eller vals lindadt snöre, som

i ena ändan har en vigt, och denna

roterande rörelse öfverflyttas slutli-

gen i allt hastigare fart på en axel, i

hvars ena ända det s. k. steghjulet

6
i är fäst. Framför detta hjul be-

finner sig en lodrät axel eller spindel,

hvilken med sina ansatser eller lap-

par a och b har en sådan ställning till

steghjulets kuggar, att under korta

svängningar än den öfre, än den

nedre af de båda ansatserna vexel-

vis griper in i hjulkuggarna. Under

tiden mellan hvarje sådant ingri-

pande passerar en af hjulets kuggar förbi; härigenom blir hjulets och så-

lunda hela hjulsystemets kringvridning för ett ögonblick hämmad och vigten

på samma gång hindrad att sätta urverket i en oafbruten, med hvarje ögon-

blick allt hastigare kringsvängning. Men på det nu den i hjulet s ingripande

lappen ej så hastigt skall kunna stötas tillbaka af vigtens dragning, utan

verkligen hämma det, om också blott för ett ögonblick, är spindeln upptill

försedd med ett svänghjul eller en balans, genom hvilken han får en viss

framhärdighet. Denna svänganstalt kallas oro. Steghjulet, spindeln och oron *

bilda tillsammans en s. k. gånginrättning eller echappement. Genom
denna inrättning får urverket en ryckvis och med ständigt samma hastig-

het försiggående rörelse. Om maskineriets alla delar alltid kunde fullt

Fiar. 227. Urmakarverkstad från 16:e århundradet.
Efter J. Amman.
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likformigt och utan friktion gripa in i hvarandra, hade man erhållit en regel-

bunden visarrörelse, som lämpade sig för en noggrann tidmätning; men detta är,

ty värr, ej ens på ur af den största möjliga fulländning händelsen och var det

naturligtvis ännu mindre på den låga ståndpunkt, mekaniken intog vid tiden

för de äldre urens tillverkning. Dessa ur uppfylde derför ingalunda på ett till-

fredsställande sätt sitt ändamål, ej ens vid måttliga fordringar, och deraf kom
det äfven, att bredvid dem vattenuren, såsom säkrare till gången, ännu en

längre tid bibehöilo sig.

En mycket väsentlig förbättring af hjuluren infördes derigenom, att man
satte gånginrättningen i samband med ett

reglerande organ, hvilket genom sin oförän-

derliga svängningstid verkligen erbjöd ett

tidmått, så att hjulverket nu blott fick till

uppgift att mångfaldiga detta lilla tidmått,

räkna dess upprepande och angifva det på

visartaflan. Detta skedde, då man försåg

oron med en spiralfjäder eller, ännu bättre,

utelemnade henne och ersatte henne med

pendeln. Sålunda uppstod pendeluret jemte

orouret; det senare bibehölls, emedan dess

inrättning ganska väl lämpar sig för mindre

urverk, medan deremot pendeln är den än-

damålsenligaste regulatorn för större ur.

Galilei, som 1639 upptäckte lagen

för pendeln (se andra bandet s. 93) kom också

först på tanken att begagna pendelsväng-

ningarna for mätning af tiden. För detta

ändamål behöfs egentligen blott, att inan räk-

nar de svängningar, sekundpendeln gör på
den tid, som skall mätas; ty om ock sväng-

ningsvidden så småningom aftager, blir dock

.svängningstiden sig lik. Galilei, och efter

honom några andra astronomer, begagnade

också verkligen vid sina iakttagelser pen-

deln för detta ändamål. Men användningen

af detta instrument, så enkelt det i och för

sig sjelft än är, medför så till vida svårighet, som man alltid måste ha pen-

deln för ögonen, om man skall räkna hans svängningar, och emedan svängnings-

vidden snart så aftager, att hon blir omärklig. Det var derför mycket väl-

kommet, då den holländske fysikern Huyghens en kort tid derefter, omkring

1657, fick den lyckliga iden att tillverka ett ur, i hvilket han förenade Gali-

leis pendel med det gamla hjuluret. Från denna tid var det urmakarna möj-

ligt att tillverka ur, som gingo ojemförligt noggrannare än de gamla, och i

synnerhet skördade astronomerna häraf stor fördel.

Fte. 228. Hjulur med lod af äldre

slag.
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Hos de nu brukliga uren bar man att skilja mellan fyra väsentligt

olika delar:

1) rörelseapparaten, livars drifkraft består i en vigt eller en fjäder, från

hvilken rörelsen utgår och underhålles;

2) hjulverket, ett sy-

stem af i hvarandra gri-

pande kugghjul, hvarigenom

ej blott visarna erhålla en

likformig omvridning, utan

äfven ännu en annan del r

nämligen

3) regulatorn (d. ä.

pendeln eller oron) erhåller

sin rörelse;

4) gången, genom hvil-

ken regulatorn sättes i för-

bindelse med hjulverket och

så väl urverket hindras att

för fört löpa ut, som re-

gulatorn får ersättning för

den kraftförlust, han genom

friktion och annat motstånd

lider.

Af det nu sagda fram-

går, att vi ha att göra

med två hufvudslag af ur,

nämligen p en d elur och ur

med oro.

Pendeluret inrättas

antingen som lod- eller fjä-

derur och uppträder följ-

aktligen som väggur eller

studsare (pendyl). Man må
välja den ena eller den an-

dra rörelseapparaten, blir

dock urverkets inrättning i

hufvudsaken den samma. Det

är alltså likgiltigt, hvilket-

dera slaget vi närmare betrakta. De två afbildningarna, hg. 229 och 230,

visa oss samma verk framifrån och från sidan, och samtliga bokstäfverna

beteckna i båda figurerna samma delar. Utgående från det drifvande lodet

A, komma vi till valsen B. Haii hvilar löst på axeln till det första hjulet

(7, men är förbunden med detta genom ett spärr, som antydes i fig. 230, så att

Fig. 229. Pendelur; verket sedt från sidan.
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lian blott i en riktning kan vrida sig sjelfständigt, i den nämligen, hvari snöret

upplindas. Upplindningen sker medelst urnyckeln, som sättes på den fram-

stående fyrkantiga axeln; hela verket med undantag af valsen förblir härvid

i hvila. Får deremot lodets dragningskraft fritt verka på valsen, måste i

följd af sparrets infallande hjulet G och- alla andra hjul deltaga i vridningen;

men urverket skulle snart löpa ut, om det ej genom pendeln erhölle en stadig

och reglerad gång.

Från valshjulet C fortplantas rörelsen först till hjulet E derigenom,

att det förras kuggar gripa in i ett litet dref, Z), som sitter på ändan af axeln

till hjulet E. På grund af denna inrättning skall redan hjulet E ha en be-

tydligt större omloppshastig-

het än hjulet C. Alldeles

samma ingrepp och växande

hastighet upprepas vid verkets

följande hjul. Rörelsen går

från hjulkransen intill drefvet

F och dermed Öfver på hjulet

G, från G till H och K, från

K till L och M. Detta sista

och hastigaste hjul M är steg-

hjulet, som med sina lutande

kuggar står emellan ankaret

N N:s hakar. Ankaret är för-

bundet med en genomgående

axel O, på hvilken baktill utan-

för verket stången S, som leder

pendeln, är anbragt. Pendel-

stången hänger upptill på två

urfjädersstycken, som böja sig

af och an i mån af sväng-

ningarna, och går vidare nedåt

genom klykan på en vid led-

mngsstången sittande gaffel T.

Här i T är det enda ställe, der

urverk och pendel komma i

beröring med hvarandra.

Vexelverkningen mellan urverk och pendel består deruti, att den se-

nare blott tillåter det förra att gå ryckvis kugge för kugge, medan ur-

verket genom de små påstötningar, det genom gaffeln meddelar pendelstån-

gen, underhåller pendelsvängningarnas fortgång. Dessa svängningar ske desto

långsammare, ju längre pendelstången är; derför bestämmer också denna längd

förhållandet mellan de olika hjulens omvridningar, följaktligen äfven kuggarnas

antal. Men under alla omständigheter är hjulverket så sammanstäldt, att der

finnes ett hjul, som på en timme vrider sig jemt en gång omkring. Detta

Fig. 230. Verket i ett pendelur, sedt framifrån.
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så kallade timhjuls axel har en förlängning, som går igenom urtaflan och upp-

bär minutvisaren. Timvisarens tolf gånger långsammare rörelse utgår äfven-

ledes från minutvisarens axel och förmedlas genom de tätt bakom urtaflan

befintliga hjulparen, för hvilkas verksamhet vi strax, i samband med beskrif-

ningen af fickurets inrättning, skola närmare redogöra.

Ur med oro. I detta slags urverk, hvilkas princip ligger till grund för

<le äldsta hjuluren, låta delarna beqvämt sammantränga sig inom ett fodral,

som man kan bära på sig, ty orons verkningssätt är ej, som pendelns, beroende

af en bestämd ställning. Pendeluren gå blott, när pendeln kan svänga i ett

lodrätt plan symmetriskt i förhållande till lodlinien; oron deremot svänger

obehindradt, hvilket läge än hennes axel innehar; derför måste fickur alltid

inrättas med oro.

Vi vilja nu först taga i betraktande ett äldre fickur och dervid omnämna
de förbättringar, denna inrättning med tiden undergått. I vår afbildning (fi^.

231) äro hjulen för tydlighets skull på axlarna anbragta längre ifrån hvarandra än

i verkligheten och stälda i ett och samma plan. Man ser, att driffjädern A här är

med sin yttre ända fast, medan den inre sitter på fjäderhustappen T och genom

dess omvridning sammanrullas, en inrättning, som med snäckans införande

öfvergafs, men i cylinderuren sedermera blifvit åter upptagen. På fjäderhus-

tappen sitter sparrhjulet J5, hvilket medelst spärrhaken o medtager stjern-

hjulet C i den ena riktningen. Det senare hjulet ingriper i drefvet D och

sätter sålunda i rörelse hjulet E, hvilket åter medelst drefvet F drifver hju-

let (?. Från G öfverflyttas rörelsen på drefvet H och kronhjulet iT, hvil-

ket medelst drefvet L drifver steghjulet M. På det lilla svänghjulets stående

axel eller spindel äro två lappar i och i\ som tillsammans bilda en rät vin-

kel, på det sätt anbragta, att de, den ena upptill, den andra nedtill, ingripa i

steghjulets sågtandadt utskurna kuggar. Får nu lappen i af en kugges tvära

kant en stöt åt ena sidan och det lilla svänghjulet derigenom vrides en viss

vinkel, ställer sig genast lappen i' i vägen för en annan kugge, får af denna

en stöt, svänghjulets rörelse omkastas åter åt andra sidan och så allt vidare.

Steghjulet och de båda spindellapparna bilda således här gången och sär-

skildt en sådan med rekyl, emedan hvar gång en lapp sammanträffar med
en kugge, stegbjulet genom balansens svängning drifves något litet tillbaka,

tills den senare förlorat sin rörelse och kan följa den verkan, som drifver

honom åt andra sidan.

Figurens öfre afdelning åskådliggör den inrättning, i följd hvaraf de båda

visarna på urtaflan göra sitt omlopp med olika hastighet. Axeln E går genom

hela verket och bär i sin ena ända minutvisaren. Fjäder och regulator måste

följaktligen så öfverensstämma, att denna axel vrider sig omkring jemt ett

hvarf i timmen. Det på samma axel sittande drefvet P griper in uti hjulet

Q och vrider omkring detta och drefvet i?, hvilket å sin sida drifver hjulet S.

Det senare sitter på en hylsa, genom hvilken minutvisarens axel går fritt fram.

Denna hylsa räcker äfvenledes ut genom urtaflan, och på henne sitter tim-
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visaren. Drefvet P har 8 kuggar, hjulet Q 24, alltså går det senares axel

tre gånger så långsamt som axeln E; vidare har drefvet R 8 kuggar och

hjulet S 32, i följd hvaraf rörelsen sålunda blir ytterligare fyra gånger lång-

sammare. Hylsans och den derpå fästa timvisarens hastighet är derför

blott V12 a * minutvisarens och hans axels; den förra går omkring en gång,

medan den senare gör tolf omlopp.

Yisarverkets rö-

relse beror således helt

och hållet af axeln E.

Men på det man äfven

må kunna ställa uret,

måste det finnas en

anstalt, hvarigenom vi-

sarna ensamt kunna

vridas fram eller till-

baka, utan att hela

urverket deltager i rö-

relsen. Axeln E be-

står för detta ända-

mål af två stycken,

som emellan drefven

D och P äro på det sätt hopfogade, att en cylindrisk tapp i ändan på det

ena stycket ingår i en urhålkning på det andra. Friktionen mellan de båda

styckena är tillräcklig att under urets gång sammanhålla dem som ett enda

stycke, så att rörelsen, utan att någon glidning eger rum, fortplantas från P
till Q, P, S och visarna; vrides deremot minutvisaren, vrida sig visserligen äfven

visarverkets hjul och dref äfvensom timvisaren, men axelns nedre del jemte

Fig. 231. Verket till ett spindelur.

Fjäderhus mel snäcka.

drefvet D o. s. v. stå stilla, emedan hela gångverket sätter sig emot sin om-

vridning och detta motstånd är större än friktionen mellan axelns i livar-

andra fogade delar. Häraf inses, hvarför man blott får vrida på minutvisaren,

-men ej på timvisaren, ty härvid skulle motståndet hos axeln på en betydlig om-

väg angripas och förläggas till ändan af en så lång häfstångsarm, att den

korta armen, visaren, antingen skulle gå af eller lossna.
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Fjäderhustappen drifver, som man ser, hela mekanismen medelst hjulet

C. Vore detta fast på sin axel, skulle, då uret uppdrages, hela verket, vi-

sarna inbegripna, drifvas lika mycket tillbaka, som det förut gått framåt.

Men nu är hjulet C vridbart på axeln och blott det deröfver liggande sparr-

hjulet B fast. Vid framåtgåendet trycker sig den på hjulet C sittande spärr-

haken medelst en fjäder mot en sparrkugges tvära sida, och hjulet C deltager

sålunda i omloppet, som om det sutte fast på axeln; när man deremot vid upp-

dragning medelst urnyckel vrider verket tillbaka, glider spärrhaken på kug-

garnas sluttande sidor, hvarigenom den bekanta knarrningen uppstår, och hjulet

förblir stilla.

Fjäderhus och snäcka. För att åstadkomma en större likformighet i

fjäderurens gång, än med den gamla inrättningen var möjlig, infördes spindeln

o!ler snäckan med sin kedja. Fjädern ligger här innesluten i en kapsel, fjä-

derhuset, och sitter med sin inre ända vid ett fast stående stift och med
den yttre vid en punkt på den inre fjäderhusväggen. Fjäderns uppdragning

sker nu derigenom, att man kringvrider fjäderhuset i den motsvarande rikt-

ningen.

Då fjäderns spänning inåt blir allt svagare,

låter man, för att det oaktadt åstadkomma en

likformig rörelse, fjädern ej verka omedelbart på
urverket, utan genom den så kallade spindeln

eller snäckan. Denna består (fig. 232) af en

Tig. 233. Oro "och spiralfjäder,
kägelformig kropp^ C, på hvilken finnes en snäck-

formigt vindad gång för att upptaga en ledad

kedja _Z?, hvilken med ena ändan är fäst vid fjäderhuset A och med den an-

dra vid snäckan. Ar fjädern fullkomligt spänd, ligger nästan hela kedjan på
snäckvind ningen och afvecklas från det smalaste stället till sin fästpunkt på
fjäderhuset. Fjädern sträfvar nu att kringvrida fjäderhuset och den genom

kedjan med detta förenade spindeln, och rörelsen fortplantas från det på spin-

delaxeln sittande stjernhjulet till det öfriga urverket. Medan kedjan afvecklas

från spindeln på fjäderhuset, blir fjäderns spänning och alltså äfven hans drag-

ningskraft allt svagare, men med denna minskning växa samtidigt de häfstångs-

armar, hvarmed spindeln kringvrides, ty kedjan, som i början utöfvade sin drag-

ningskraft i den smalaste ändan af snäckan, drar slutligen i den tjockaste,

-och derigenom åstadkommes samma verkan, som om ständigt samma kraft

utöfvade sin dragning på en häfstångsarm af oföränderlig längd. Det under

spindeln befintliga hjulet D, bottenhjulet, deltar ej vid uppdragningen i rörelsen,

ty det sitter blott löst på axeln och fasthålles genom ett spärr så, att det

endast i spindelns andra riktning kan följa med.

En väsentlig förbättring af fickuren bestod deruti, att man med oron,

som på den äldre inrättningen endast af verket drefs fram och tillbaka, före-

lade en fin spiralfjäder af stål (fig. 233), hvarigenom hon blir i stånd att göra

någorlunda sjelfständiga svängningar och sålunda ersätta pendeln. Införandet
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af denna tillskrifves den ofvan nämde fysikern Huyghens och daterar sig från

1674—1675. Spiralens inre ända är fäst vid svänghjulets axel, den yttre vid en

från urplattan uppstående del. Föres hjulet åt ena eller andra sidan från sitt

hviloläge, undergår fjädern en formförändring och söker på grund af sin spän-

stighet återtaga sin förra form. Detta sker under svängningar, som fullkom-

ligt öfverensstämma med pendelns; fjäderns spänstighet åstadkommer här all-

deles det samma som tyngdkraften vid pendelrörelsen.

Olika gångsystem. För att göra urens gång så likformig och deras

tidvisning så riktig som möjligt har man efter hand i deras verk infogat ett

större antal ytterligare förbättringar och nyuppfunna mekanismer. Utom den

ändamålsenligare form, man gifvit hjulkuggarna och andra delar samt bemö-

dandena att till det minsta möjliga inskränka friktionen, ha vi här att sär-

skildt hänvisa till de olika gång-
inrättningarna och införandet

af kompensationerna.
Vi ha redan i det föregå-

ende talat om gånginrättningarna

i allmänhet och beskrifvit de äld-

sta, men tillika ofullkomligas-te

anordningarna af de samma; det

gifves dock helt andra och långt

ändamålsenligare inrättningar af

detta slag, och öfver hufvud kan

man nu åtskilja fyra olika gång-

system, nämligen 1) de tillbaka-

fallande, 2) de hvilande och 3)

de fria gångarna samt 4) gån-

garna med konstant kraft.

Tillbakafallande gångar.

Till detta slags gångar höra den

redan omnämda spindelgången (fig. 228) och det äfvenledes omtalade anka-

ret (fig. 229 och 230).

Spindelgången är den äldsta inrättning af detta slag; om hans ur-

sprung har man sig likväl ingenting bekant. Han uttänktes för de äldsta

orouren, men användes sedermera, i brist på bättre, äfven på pendeluren. På
de senare medför han dock den väsentliga olägenheten, att pendeln måste ha en

stor utslagsvinkel, och står derför i rak strid mot den fysikaliska grundsatsen,

att blott små pendelsvängningar äro isokrona (upptaga lika stor tid) och att

pendeln derför hos ett säkert gående ur endast får ha en mycket liten svängvidd.

När derför William Clement i London 1680 för pendeluren uppfann hake-

eller ankargången, skulle detta naturligtvis helsas som ett betydligt framsteg

i urmakeriet. Nu mera. anses dock äfven denna mekanism mycket ofullkom-

lig, en dom, som öfver hufvud drabbar alla tillbakafallande gångsystem. Man
klandrar dem nämligen med rätta derför, att de verka allt för mycket stöt-

Uppfinningarnas bok. VI. 15

Fig. 234. Cylindergång i förstorad skala.
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vis och derigenom betydligt skada regelbundenheten i pendelns eller orons

svängningar.

De hvilande gångarna. Detta slags gångar ha sitt namn deraf, att ge-

nom deras verkan steghjulet under en del af pendelns eller orons svängningar

kommer i fullständig hvila. De äro nästan helt och hållet fria från de fel, man

måste klandra hos de tillbakafallande gångarna; genom deras verksamhet ut-

jemnas ej blott drifkraftens (lodets eller fjäderns) ojemnheter, utan undanrödjas

äfven de små oregelbundenheter i rörelsen, som framkallas af friktionsmotstån-

den i hjulverket, hvilka aldrig kunna helt och hållet undvikas. Man har derför

äfven an vänd t dem på alla bättre ur. Det oaktadt äro de hvilande gån-

garna ej helt och hållet felfria, ty genom hjulets, om än korta, stillastående

stores pendel- eller orosvängningens frihet och förorsakas en friktion, hvilken a

sin sida alstrar en ojemnhet i verkets gång. Detta är åtminstone fullt märk-

bart fallet då, när gångens delar äro nötta eller oljan, hvarmed de äro insmorda,

af dam och förhartsning tjocknat. Ej heller de hvilande gångarna äro till sin

grundtanke några nya mekanismer, ty det äldsta slaget deraf, cylindergången,

Fig. 235—238. Cylindergångens verk-

ningssätt.

Fig. 239. Grahams hvilande ankar-

gång för pendelur.

uppfans redan 1695 af engelsmannen Thompson och förbättrades snart der-

efter väsentligt af hans landsman, den berömde mekanikern och urmakaren i

London George Graham, hvilken gaf honom hans nu brukliga form.

Det är denna gång, hvars inrättning och verkningssätt fig. 234—238 äro

afsedda att förtydliga. Han kan för öfrigt blott användas på ur med oro.

Som man ser af fig. 234, bildar orospindeln en cylinder, hvilken i sin mellersta

del öppnar sig till en halfrund ihålighet, så att det med snäckan förbundna

steghjulets kuggar kunna inträda uti honom. Under denna för kuggingrep-

pet bestämda öppning är cylinderväggen på sidan ytterligare utskuren för att

lemna rum för den i cylindern inträdande kuggens arm. Genom ett vid spin-

delns fot framträdande sidostift, som ej synes å figuren, hålles orons utslag

inom behöriga gränser. Huru genom steghjulskuggarnas ingrepp i den cylin-

driska orospindelns ihålighet och genom den senares olika ställningar hela

gånginrättningens regelbundna rörelse åstadkommes, synes bäst af fig. 235—238,

der en genomskärning af spindelns ihålighet och den för verkningssättets tydlig-
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görande behöfliga delen af steghjulet äro afbildade. Kanterna a b i cylinder-

hålan kallas hennes läppar.

I fig. 235, der oron och följaktligen äfven hennes spindel ha sin största

svängvidd åt venster, uppehälles steghjulet fullkomligt i sin rörelse af sin

kugge c; i fig. 236, der oron till en del gjort sin återsvängning (åt höger),

erhåller hon af den nu frigjorda kuggen c genom hans gnidning mot läppen a

en liten stöt till fortsättning af sin svängning; i fig. 237 har oron uppnått sin

största svängvidd åt höger och försätter dervid å nyo steghjulet i hvila, medan
hon i fig. 238 åter är stadd i svängning åt venster, hvarvid hon å nyo genom

kuggens gnidning mot läppen b erhåller en liten stöt af steghjulet.

Bättre än den för nötning mycket utsatta cylindergången är ankar-
gången. Denna nu mera för goda fickur vanliga gång är en uppfinning af

den redan nämde Graham och utgör i sin första inrättning, der han utfördes

för pendelur, en väsentlig förbättring af den förut i fig. 229—230 framstälda

clementska tillbakafallande ankargången. Fig. 239 visar denna förbättrade

ankargång, hvars verkningssätt lätt förstås utan vidare förklaring.

Fig. 240. Coles åvilande ankargång

för fickur.

Fig. 241. Fri gång.

För fickur är naturligtvis inrättningen af detta slags gång en helt annan.

Den bästa formen deraf är den rätliniga ankargången efter det system, som

åskådliggöres i fig. 240. Dock förekomma vid dess användning några små

olikheter.

Det hufvudsakligaste af inrättningen är följande. På spindeln af oron a

(fig. 240) är vinkelrätt mot svängningsaxeln anbragt en liten skifva b, på hvil-

ken ett litet stift, den sa kallade häfstenen, sitter, hvilken på bättre ur göres

af rubin. Det i steghjulet cl gripande ankaret e är i ena ändan fö rsedt med en

gaffel c, hvilken vexelvis omfattar och släpper häfstenen, men har i den andra

en stångartad förlängning, som vid ankarets svängning slår emot två stift g och

g
1 och sålunda begränsar dess rörelse. Denna anordning är så beskaffad, att,

när stången slår mot stiftet g, gaffeln ligger öppen för häfstenens inträdande

från höger, och omvändt, när hon slår emot stiftet #*, lemnar häfstenen

gaffeln för att vid återsvängningen från venster till höger åter inträda uti
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honom. Medan oron a efter erhållen stöt svänger fritt, hvilar steghjulet med en

af sina kuggar mot ankaret; då svängningen vänder om, träder häfstenen

in i gaifeln och lyfter ankaret så långt undan, att den förut på hjulkuggen

hvilande ankarhaken glider af och i stället den andra ankarhaken fastnar mot

en framryckande steghjulskugge, så att hjulet åter igen måste komma i hvila

o. s. v. Svängningarna hos en med sådan gång förbunden oro utgöra fram

och tillbaka nästan ett helt omlopp, och häri ligger det hufvudsakliga före-

trädet hos denna mekanism; under dessa omständigheter är nämligen oron ett

kraftigare svänghjul, än vid lappspindel- eller cylindergången är fallet, så att

hon långt bättre förmår öfvervinna de små rubbningar, ett fickur genom de

vid bärandet oundvikliga skakningarna är underkastadt.

Den i fig. 240 afbildade ankargången

innehåller en förbättring, som nyligen in-

förts i den samma af amerikanen M. G.

C o le och hvarmed han sökt afhjelpa en i

den vanliga hvilande ankargången stundom

förekommande olägenhet. Denna olägenhet

består deruti, att häfstenen, om han till-

fälligtvis får en starkare fart, sedan han

bragt ankaret e i det ena läget, föres så

långt omkring, att han i samma riktning

slår mot gaffelns utsida. Ar nu gaffeln styf,

kan genom stångens anslag mot ett af stif-

ten häfstenen springa lös eller orospindelns

och ankaraxelns små tappar böjas. Cole

har derför ersatt stångens mellan an-

slagsstiften befintliga ända med en fjäder.

Skulle nu af någon anledning orons sväng-

hjul af steghjulets drifkraft föras allt för

långt omkring, så att häfstenen slår emot

gaffeln, ger den mot anslagsstiftet g eller

g
l anliggande fjädern efter och häfstenen

kan i följd af gaffeländans form gå förbi för att genast derefter återvända

i sitt rätta läge.

Fis 242. Fri gång med konstant

kraft för pendelur.

Den fria gången. Vi skola nu tala om de b|da sista slagen af gångar,

den fria gången och gången med konstant kraft. Fig. 241 visar en

fri gång för ur med oro; dock finnas äfven inrättningar efter samma grund

för pendelur. På inrättningen i fig. 241 är A en fjäder, som från den ena

ändan till den andra likformigt afsmalnar och med sin smalare ända är fäst

vid en med urstommen förbunden plåt JB. Denna fjäder är nedtill nära den

tjockare ändan försedd med en liten ansats (7, mot hvilken steghjulets kuggar

den ena efter den andra stöta. Närmare sin smalare ända deremot har samma
fjäder på sin öfre sida en liten ansats af messing, Z>, i hvilken en annan sär-
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deles böjlig fjäder E är fäst. Denna senare går genom en hakformig an-

sats F vid den tjockare ändan af den första fjädern så, att hon nedåt har

fritt spelrum, men vid rörelsen uppåt måste medtaga den under henne befint-

liga fjädern A På orons axel G sitter ett litet finger; a, som vid hvarje

hennes svängning stöter emot fjädern E. Vrider sig fingret a nedåt, går

äfven den lätt eftergifvande fjädern E af sig sjélf nedåt, medan deremot fjä-

dern A och steghjulet förblifva i hvila, då det senare af ansatsen C på tjä-

dern A hindras att vrida sig; men går fingret a tillbaka uppåt, lyfter det

fjädern E och genom henne medelst haken F äfven fjädern A, så att steg-

hjulet blir fritt och kan vrida sig. Denna vridning sker dock blott med ett

kuggafstånd i sönder, ty fjädern A blir strax efter upplyftningen åter fri och

återvänder i sitt förra läge. Medan vid C en kugge slappes igenom, stöter

en af de följande mot den utskjutande kanten af en inskärning z, som är an-

bragt i en liten på orospindeln fäst skifva, och ger medelst denna stöt oron ny

fart. Af denna anordning är principen för den fria gången lätt att fatta.

Denna gång är nämligen så inrättad, att regulatorn (pendel eller oro), med

undantag af den från drifverket utgående ögonblickliga stöten, under sväng-

ningen kan röra sig så fritt och sjelfständigt som möjligt och ej genom tryck

eller friktion af gång- eller steghjulet stores i sin fria rörelse. Dylika gång-

inrättningar, som äro svåra att utföra och derför kostsamma, användas i

synnerhet på ur, som vid resor till lands eller sjös tjena till geografiska lon-

gitudsbestämningar. Sådana ur kallas kronometrar, och vi skola snart få

tillfälle att tala om dem litet närmare.

Fria gångar med konstant kraft. Hvad som i den här ofvan be-

skrifna klassen af gångar återstår att önska, söker man vinna genom de fria

gångarna med konstant kraft, hvarigenom man, utom en så fri svängning

som möjligt af regulatorn, vill åstadkomma, att han vid hvarje svängning får

stötar af alldeles lika styrka. För detta ändamål låter man dessa stötar ej

frambringas af hjulverkets drifkraft, utan af en särskild hjelpkraft, som verkar

med ett lod eller en tjäder. Afven sådana gångar inrättas både for pendel- och

orour. På ett ur af det senare slaget t. ex. utgår kraften, hvarigenom oron

hålles i svängande rörelse, från en särskildt för detta ändamål i verket insatt

spiralfjäder, som efter hvarje kringsvängning på nytt spännes af hjulverket.

En annan inrättning af detta slag, som urmakaren Winnerl i Paris

uppfunnit och Löhdefink i Hannover sedermera förändrat, visar fig. 242.

I detta slags ur befinner sig ankaret k m n jemte steghjulet r utom all ome-

delbar förbindelse med pendeln a p, som är upphängd på en vid e inklämd

stålfjäder d. Emellan denna fjäder och pendeln är infogad ett slags våg-

balk b c, hvars ändar äro försedda med två bägarformiga kärl g, som äro

lika långt från centrum och befinna sig i fullkomlig jemvigt. Slutligen äro»

vid ändarna k af de lika långa ankararmarna k l på silkestrådar i upphängda

små, lika tunga metallkulor A. Sedan pendeln en gång genom en stöt med

handen blifvit försatt i svängande rörelse, äro de obetydliga stötar, som de
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små kulorna h, när de träffa bottnarna af bägarna g, omvexlande gifva, all-

deles tillräckliga att fortfarande hålla pendeln i fullkomligt likformig svängning.

Kompensationer. Utom de oregelbundenheter i urverkets gång, som

man genom de sinnrika gånginrättningarna sökt undanrödja, göra sig äfven

andra inflytelser gällande, hvilka, om de ej likaledes motarbetas, menligt in-

verka på noggranheten i urens gång. Dessa inflytelser äro de, som tempe-

raturvexlingen utöfvar.

Som bekant, blifva alla kroppar, men i synnerhet metallerna, utvidgade

genom värme och sammandragna genom köld. Härigenom förändras tid-

tals pendelns längd och orons samt spiralfjädrarnas diametrar,

i följd hvaraf svängningarnas likformighet stores, hvilket åter

har ett menligt inflytande på urens gång, så framt man ej på
något sätt utjemnar förändringarna. Ett medel häremot har man
funnit i de så kallade kompensationerna, af hvilka vi redan

i andra bandet af detta arbete (s. 97) lärt känna ett mycket be-

kant slag, rostpendeln.

En annan ändamålsenlig kompensation se vi i qvick-

silfverpendeln (fig. 243). På pendelstången a, af jern, äro

här i stället för den linsformiga skifvan anbragta två cylin-

driska glaskärl, b 6, som till en viss höjd äro fylda med qvick-

silfver. Genom qvicksilfrets utvidgning eller sammandragning för-

lägges den svängande massans tyngdpunkt längre upp eller ned
Fig 243. Qvick- aj|t efter stångens förlängning eller förkortning, hvarigenom sålunda

den riktiga pendellängden vid alla temperaturvexlingar bibehålles.

På kompensationsinrättningarna för ur med oro, af det slag, som använ-

des på de bästa verken (kronometrar), är orohjulets ring sammanlödd af två

olika metaller, helst messing och stål, af hvilka man
låter den förra bilda den yttre randen. Dessutom är hjul-

ringen ej hel, utan bildar två halfcirkelformigt krökta

armar, som med de midt emot hvarandra liggande än-

darna äro förbundna genom en på spindeln fäst skena

(fig. 244). Sådana hjulringar förses äfven ytterligare

med rörliga vigter eller ställskrufvar, medelst hvilka

man oberoende af temperaturväxlingen kan öka eller min-

ska svängningarnas hastighet. Verkningen af den ofvan

nämda föreningen af två olika metaller i orons sväng-

hjul beror derpå, att temperaturvexlingen åstadkommer en olika utvidg-

ning eller sammandragning af dessa metaller, i följd hvaraf hjulringens sek-

torer böjas ut eller in och derigenom den svängande massans tyngdpunkt af-

lägsnas från eller närmas till svängningscentret, hvarigenom åter svängningstiden

ökas eller minskas. Härmed komma vi in på kapitlet om gångens reglering.

Gångens reglering. På lodur måste man for att reglera gången skrufva

pendelskifvan högre eller lägre, således förlänga eller förkorta pendeln. En

\fessvr>y

Fig. 244. Kompensation
för kronometrar.



UR MED SLAGVERK. 231

sådan formförändring af den svängande kroppen sjelf kan ej åstadkommas på

fjäderuren; balansen förblir här sådan han en gång är. Deremot kan man genom

att förlänga eller förkorta spiralfjädern göra urets gång långsammare eller

hastigare. Af två fjädrar, som äro lika tjocka, ger den längre villigare efter

för en böjning än den kortare och återtar mindre hastigt sin förra form.

Förlänges derför spiralen, måste orons svängningar försiggå långsammare,

hastigare deremot, då han förkortas. Denna förändring af spiralen sker ge-

nom den i fig. 245 afbildade inrättningen, spar re t. Från en kugghjulssek-

tor går stöttan A inåt och har vid B en smal inskärning, hvari spiralen

ligger. Stycket mellan B och C, spiralens fästpunkt, är härigenom isole-

radt och deltager ej i svängningarna, som först börja vid punkten B, Föres

nu visaren på ruckskifvan D åt det ena eller andra hållet, vrides äfven medelst

drefvet hjulstycket tillika med armen, och punkten B flyttas derigenom när-

mare C eller aflägsnas derifrån. I förra fallet kommer uret att gå saktare,

i det senare fortare.

Ur med slagverk. För att uren skola .''''1~~~!~~ ^

kunna hörbart angifva tiden och särskildt för

att man i mörker och på afstånd skall kun- / /

na veta, hvad klockan är, har man försett /
/^ c

-

dem med så kallade slagverk. Sådana slagur ;

'

infördes redan för lång tid tillbaka; åtmin- \ \

stone kan man af ett ställe i Dantes Gudom-
liga komedi, der det i 10:e sången af Para-

diset heter: »Nu uret likt, som väcker oss med ^^-"*"."-"_J
J
.'---''

bång», sluta till, att de redan i 13:e århun- Fig. 245. Sparret.

dradet ej längre voro sällsynta. Man har

olika inrättningar för slagverk och särskiljer deraf två hufvudslag, af hvilka

det ena användes på pendyler och fickur, öfver hufvud på fjäderur, det andra

åter på stora ur, bestämda för torn och andra bygnader, äfvensom på väggur,

alltså i allmänhet på lodur. Då dessa verk äro temligen invecklade och för

att förstås skulle fordra en mycket utförlig beskrifning, kunna vi här blott

inlåta oss på en redogörelse för ett enkelt verk af det senare slaget, ett sådant

som förekommer i de vanliga vägguren och med några oväsentliga förändrin-

gar äfven på de bekanta schwarzwalduren.

Denna mekanism bildar en särskild afdelning af urverket, som har sin

egen drifkraft, likaledes ett lod, och på bestämda tider sättes i rörelse från

gång- eller visarverket. Medelst snöret A (fig. 246) drager lodet valsen B,

hvilken på samma sätt som på gångverket är medelst ett spärr förbunden

med stjernhjulet C. Från detta hjul går rörelsen öfver till det på hjulet E
anbragta drefvet D och fortplantas derefter med ständigt växande hastighet

från hjul till dref i ordningen E, F, G, H, I, K, L, M. Den sista axeln M är

försedd med två vingar, det s. k. vindfånget, hvilket, så snart slagverket

kommer i rörelse, svänger omkring med ofantlig hastighet (det gör på många
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ur 57 000 omlopp, medan det första drifhjulet gör ett enda). Genom denna

hastiga kringsvängning alstras ett luftmotstånd, som är tillräckligt att hindra,

det hjulverket vid slåendet i följd af den fritt verkande lod- eller fjäderkraf-

ten allt för fort löper ut och framkallar en för ändamålet allt för hastig

rörelse. Vindfånget bör således betraktas som en regleringsinrättning. Medan

hela hjulverket vrider sig, komma de på sidan af hjulkransen G utskjutande

stiften a a i beröring med häfstången Z>, lyfta henne något och släppa henne

åter. c är vridningsaxeln för häfstången 6, och på honom sitter äfven det

elastiska skaftet till hammaren e.

I sitt hvilande läge berör ej ham-

maren klockan; men lyftes häfstån-

gen af något bland stiften a, går

han ännu längre tillbaka från kloc-

kan. Glider då häfstången af stiftet,

trycker henne en fjäder hastigt till-

baka mot hennes förra läge; hamma-
ren får derigenom en stöt, som, da

hans skaft är böjligt och elastiskt,

slungar honom så långt förbi hans

hvilande läge, att han slår emot

klockan. Efter slaget böjer sig

skaftet genast tillbaka och aflägsnar

hammarhufvudet från klockan.

För att hålla slagverket i

hvila, tills det skall användas, häm-
mas ett af de hastigare kringlö-

pande hjulen. För detta ändamål

finnes på kransen af hjulet / ett

sidostift i, som träffar öfre ändan

af häfstången g A, hvilken kan vri-

das omkring g och i vänliga fall

hålles tilltryckt af en fjäder. Dra-

gés häfstången tillbaka och strax

derpå åter slappes lös, kunna hjulet

I och stiftet göra ett omlopp, och

slagverket står härefter åter stilla.

Under detta omlopp har ett af stiften a gått igenom under häfstången 6, och

hammaren ger ett slag. Tillbakadragningen af den hämmande häfstången g h

verkställes nu från urets gångverk, så snart en timme är förliden; men på det att

hämmandet ej alltid må inträffa efter det första slaget, utan efter det andra, det

tredje o. s. v., erfordras en ytterligare inrättning. På samma axel som hjulet

E sitter en större metallskifva /, i hvars kant hak äro på det sätt inskurna, att

afstånden emellan dem i den mot skifvans vridning motsatta riktningen allt

mera växa. Skifvan får derigenom tolf olika breda utsprång i kanten, och af

Tig. 246. Slagverk.
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å

dessa ligga det bredaste och det smalaste bredvid hvarandra. På hämstången

g h befinner sig vid k ett kilformigt utsprång, hvars egg under slagverkets stilla-

stående ligger i ett af skifvans hak. Lyfter nu gångverket hämstången g h, kom-
mer slagverket i gång och följaktligen äfven skifvan l i omlopp. Det utsprång i

denna skifvas kant, som för tillfället är närmast, skjuter sig genast in under

eggen af &, och hämstången hindras derigenom från att infalla, till dess skif-

vans följande hak hinner anlända. På samma gång k här faller in, ställer sig

äfven häfstångsändan h i vägen för stiftet z, och verket upphör att slå. Ju

längre afståndet är från ett hak till det näst följande, desto flera blifva na-

turligtvis hammarslagen, och skifvans indelning är sådan, att det kortaste kant-

stycket jemnt tillåter ett slag, det längsta deremot tolf slag. Hjulet E och

skifvan l röra sig långsamt; de göra endast ett omlopp på tolf timmar. Från

1 till 12 äro 78 slag, följaktligen måste hjulet 7, som vid hvarje slag gör ett

omlopp, under denna tid svänga omkring 78 gånger.

Tornuren. Under det redan ganska tidigt framstående urmakare och

mekaniker särdeles ifrigt syselsatte sig med fullkomnande af fick- och kammar-

uren och lärde sig åstadkomma ganska säkra tidmätare af detta slag, förblefvo

de visserligen äfven redan tidigt, om än i mycket inskränkt grad använda

tornuren länge i ett tillstånd af stor ofullkomlighet; ty till och med de

med stor möda och en utomordentlig utveckling af skarpsinne och skicklighet

bygda monumentala konsturen, t. ex. det redan omtalade uret i Strassburgs

miinster, kunna visserligen som ärevördiga minnesmärken betraktas med ett

visst intresse, men hade som ur i ordets rätta bemärkelse ej mycket att betyda,

då de från början på intet sätt voro försedda med dugliga urverk. Behofvet

af offentliga ur eller tornur gjorde sig egentligen först med den starka ut-

veckling, samfärdseln genom jernvägarna erhöll, allt mera känbart, och först

från denna, tid riktade urkonstnärerna sin uppmärksamhet på fullkomnandet af

dessa maskiner, d. v. s. på införandet af bättre gånginrättningar och väl ut-

förda kugghjul, axlar, tapphål m. m.

Ännu allt jemt hade man dock på tornuren att bekämpa den olägenheten,

att man för att öfvervinna alla de hinder, som här mäktigare än på andra

ur göra sig gällande, äfvensom det betydliga friktionsmotståndet hos de långa,

tunga valsarna och särskildt vindens inverkan på de stora visarna, måste låta

dem gå med ett stort öfverskott af kraft, hvarigenom en omåttligt stor slag-

vidd för pendeln blef alldeles oundviklig. Men dermed äro oregelbundenheter

af ett alldeles särskildt slag förknippade. Vill man derför regiera uret med en

liten slagvidd, är vilkoret, att den fart, pendeln för den behöriga fortsättningen

af sina svängningar måste erhålla från urverket, i jemförelse med hans sväng-

kraft blott behöfver vara ringa, eller att drifkraften, hvarmed steghjulet ver-

kar på ankargången, är jemförelsevis svag.

Detta vinnes med en inrättning, som för fackmännen är bekant under

namnet échappement å remontoir eller å force constante och som vi

här skola i korthet beskrifva.
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Principen för denna inrättning ligger deruti, att lodet i gångverket blott ett

par sekunder i livar minut kominer i verksamhet (utlöses), men steghjulet och

dermed äfven pendeln erhålla den behöfliga drifkraften genom en särskild fjäder,

som hvar minut på nytt uppdrages af verket, i följd hvaraf minutvisaren rör

sig språngvis. Hvem som uppfunnit denna mekanism, synes ännu vara oaf-

gjordt. Fransmännen tillägga den i tornursfabrikationen berömde mekanikern

W agn er i Paris förtjensten deraf, engelsmännen urmakaren Thomas Reid

i Edinburgh och tyskarna urmakaren Geist

i Grätz; möjligt är, att alla tre samtidigt och

oberoende af hvarandra fallit på samma tanke.

Mera bekant och spridd blef denna meka-

nism först genom de stora utställningarna i

London, Paris och Munehen. Den nyaste för-

bättringen af detta slag, den så kallade fria

pendeln, härrör från den skicklige tornurs-

och maskinfabrikanten J. Man nh ar dt i Miin-

chen och är att anse som epokgörande inom

den högre urmakarkonsten. Mannhardts kon-

struktion åstadkommer i sjelfva verket en

fullkomligt fri gång med konstant kraft. En
afbildning af denna mekanism, sedd framifrån,

visar hg. 247.

Urets hjulverk består af ett enkelt gång-

verk, d. v. s. ett bottenhjul a, ett gånghjul

b och ett vindfång c. Gångverkets drif-

lod är utan allt inflytande på den fart, som

den fritt svängande pendeln hvar minut er-

håller. Genom denna fart ersattes fullkomligt

den kraftförlust, pendeln under den förflutna

minuten lidit, så att han alltid gör lika

stora, af ingenting hämmade svängningar.

Det snillrika sätt, hvarpå pendeln hvar mi-

nut erhåller denna fart och gångverket lika

ofta utlöses, skall af det följande blifva klart.

På pendeln A, som hänger i två

fjädrar, är nära hans upphängningspunkt

anbragt ett litet sparrhjul 0, som lätt och

utan att behöfva smörjas vrider sig på sina

fina tappar; detta lilla hjul har lika många kuggar, som pendeln på en minut

gör dubbelsvängningar (en rörelse fram och en tillbaka). Det är nu lätt att

inse, att detta lilla hjul vid hvarje pendelsvängning från höger till venster

af den på den fasta stöttan B anbragta och af elfenben gjorda spärrhaken

i skjutes fram en kugge. På sparrhjulets axel sitter en häfstångsarm /, som

vid hvarje omsvängning, hjulet gör, alltså en gång i minuten, stöter emot

Fig. 247. Mannhardts fria pendel
för tornur.
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vinkelhäfstången l m n, hvarigenom gångverket blir fritt och vindfånget c kan

göra ett fullt omlopp. Sedan detta skett, fasthålles gångverket åter vid

den på vindfångets axel sittande armen g h af vinkelhäfstången l m n och

hennes vid n befintliga hake.

Men nu sitter på vindfångets axel äfven en excentrisk skifva iT, som läg-

ger valsen p sakta ned på hvilplanet af den två gånger brutna och på pen-

delramen anbragta häfstångsbanan s s, hvarifrån han föres på det lutande planet

af denna bana och genom sin tyngd på pendeln utöfvar ett tryck, som ger

honom ersättning för den lidna kraftförlusten. Allt detta sker utan friktion

och utan stöt, något som intet gångverk förut kunnat åstadkomma. Efter

fulländadt omlopp upplyfter excenterskifvan K åter valsen p, och under nästa

minut svänger pendeln alldeles fritt för att vid slutet af den samma åter

erhålla samma sakta tryck.

Hvarken sparrhjulets tappar eller valsen p behöfva något slags smörj-

medel, så att all bildning af beckartad smuts omöjliggöres. Sparrhjulets

på det finaste polerade tappar löpa nämligen i lagerbössor af trä, ingnidet

med grafit, och samma inrättning finnes äfven på valsen p. Hjulet är af

tomback och dess spärrhake, såsom redan är nämdt, af elfenben. Det är nä-

stan ända till sina kuggar ursvarfvadt, och en med det finaste skinn öfver-

klädd broms trycker sakta och ständigt likformigt medelst ett litet lod på den

inre ursvarfvade kanten, hvarigenom det tvingas att vid pendelns återgång

förblifva i den ställning, det för hvarje gång fått af spärrhaken, tills denna

på nytt kommer i verksamhet.

Kronometrarna. Under den icke särdeles väl valda benämningen kro-

n ometrar sammanfattar man ett slags orour, som på grund af sin inrätt-

ning och sitt ytterst sorgfälliga utförande ega den högsta möjliga grad af

regelbundenhet i gången. De större, som förvaras i en liten låda, kallas box-

krono metrar, de mindre, hvilka man bär på sig som vanliga fickur, fick-

kronometrar. Ett slags särdeles goda fickur kallas äfven halfkronome-

trar. Kronometrar, som af sjöfarande begagnas till att bestämma den geo-

grafiska longituden, benämnas skepps- eller longitudskronometrar. Möj-

ligheten att medelst ur (genom tidsskilnaden mellan solens middagshöjd på

olika orter) bestämma geografiska longitudsskilnader skall först ha påvisats i

ett af professor Gemma-Frisius i Löwen 1547 utgifvet arbete. Hvarje re-

sande, som färdas några dagsresor åt öster eller vester, finner, att hans ur

i förra fallet går efter, i det senare före; men uret har förblifvit sig likt: det

visar sin egare, hvad klockan är på hans hemort. Detta är också kronome-

trarnas uppgift. Beger sig ett fartyg med london- eller paristid ut på ocea-

nen och finner befälhafvaren skilnaden mellan den verkliga middagen och urets

utgöra en hel timme, vet han, att det tillryggalagt 724 af en viss parallelkrets,

och när denna bredd är bekant och tagen, vet han äfven, hvar fartyget

befinner sig. Det är helt naturligt, att en noggrann ortsbestämning blott är

möjlig med särdeles noggrant gående ur. Dock har uppgiften att tillverka
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för detta ändamål tjenliga ur behöft mer än tvåhundra år för sin lösning.

För att sporra till förfärdigande af goda kronometrar blefvo i förlidet år-

hundrade stora belöningar utsatta så väl af vetenskapsakademin i Paris som

af engelska parlamentet. Den af parisakademin framstälda prisuppgiften löstes

1720 af en holländsk urmakare vid namn Mossy; dock blef detta arbete utan

praktisk följd. Den af engelska parlamentet utsatta belöningen af 20 000 pund

sterling vans 1765 af urmakaren i London John Harrison efter ett fyrtio-

årigt arbete och sedan hans kronometer blifvit pröfvad på Cooks andra verlds-

omsegling, dock endast till hälften, emedan hans konstruktion ännu ej upp-

fylde alla fordringar. Samtidigt med Harrison syselsatte sig äfven parisurma-

karna Ferdinand Berthoud (död 1807) och Pierre Le Roy (död 1785)

med tillverkning af kronometrar. Den förre tillverkade sin första skeppskro-

nometer 1761, den senare 1763. Genom Harrison och de båda franska ur-

Fig. 248. Kronometer.

makarna var vägen för tillverkning af verkligt brukbara kronometrar bruten,

och snart uppträdde i allt större antal efterträdare, genom hvilka denna gren

af den högre urmakarkonsten ytterligare fullkomnades.

Hvad det väsentliga i kronometrarnas inrättning beträffar, hänvisa vi till»

hvad vi förut sagt om temperaturvexlingarnas inflytande på urverken. Dessa

vexlingar skada den likformiga svängningen ej blott hos oron, utan äfven hos

spiralfjädern, hvars spänstighet vid tilltagande värme minskas, medan orons

omfång ökas, förändringar, som båda på samma gång bidraga till att göra

svängningen långsammare, och det till den grad, att ett ur utan kompensation

vid en temperaturstegring från 0° till 36° C. på 24 timmar kan draga sig

ända till 6 minuter efter.

Fig. 248 visar, hvaruti kronometerns inrättning hufvudsakligen skiljer sig

från de vanliga fickurens. Som man ser, har verket ej ett, utan två fjäder-
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hus; de uppdragas efter hvarandra, under det uret allt jemt fortfar att gå.

Bottenhjulen drifva ett och samma emellan dem liggande dref; kronometern går

derför så att säga tvåspännigt. Fjädrarna i fjäderhusen äro uppvindade i tjugu

hvarf, uppdragningen sker hvar tjugufjerde timme, och valsarna vridas sålunda

blott två gånger omkring sina axlar. Man begagnar följaktligen blott en del af

det mellersta fjäderstycket, hvarigenom säkerhet vinnes, att dragkraften hela

dagen igenom förblir nästan alldeles lika. Det nyss nämda första drefvet sit-

ter på det stora minuthjulets axel; från detta går kraften öfver ett mel-

lanhjul till sekundhjulet och från detta till gånghjulet. Gången är den förut

i sammanhang med ankargången beskrifna fria gången. Oron skiljer sig från

den vanliga hufvudsakligen genom sin spiralfjäder, som ej är vindad i ett

enda plan, utan som en resårfjäder; i fig. 249 gifva vi en särskild afbildning

deraf. Denna fjäder göres stundom ej af stål, utan af guld. Svänghjulet ha

vi redan vid beskrifningen af kompensationerna lärt känna.

Erfarenheten har visat, att kronometrar, som

bäras i fickan eller i allmänhet äro utsatta för

skakning, draga sig efter, hvaremot de, som upp-

hängas i fasta ställningar eller ligga stilla, bibe-

hålla sin gång oförändrad. De sä kallade fick-

kron ometrarna kunna derför ej anses för några

ofelbara tidmätare; de måste så att säga regle-

ras för egarens ficka, då kroppsrörelserna och „. 0/m Trö .' \f c
Fig. 249. Kronometeroro.

dermed äfven deras inflytelse pa urens gäng äro

mycket olika hos olika personer. För att göra uret mindre känsligt för de

vaggande rörelserna hos ett fartyg upphänges det, liksom skeppskompassen, på
en så kallad cardansk ring. Helt och hållet kan dock detta inflytande ej upp-

häfvas, ty hvarje fritt hängande ur råkar genom orons svängning i en särskild

skakning, som inverkar störande på gången. På land är det derför alltid

rådligt att gifva uret stöd mot en fast kropp. De vanliga fickuren hafva ej

den cylindriska kronometerspiralen; de bättre äro deremot försedda med kom-
pensationsoro. Man anordnar de särskilda delarna så, att de taga så litet ut-

rymme som möjligt, ehuru man nyligen med rätta öfvergifvit den en tid om-

tyckta, allt för stora flackhet, som cylinderuren bragt på modet, och återgått till

en fastare konstruktion af de särskilda delarna. Uppdragningen sker på nyare

fickur ej mera med en särskild nyckel, utan antingen med en tapp, som vri-

des omkring uppe vid ringen (remontoirs), eller, som på savonetteuren,

hvilka i stället för glas ha ett metallock, genom tillslutande af detta lock,

då för hvar gång detta upprepas urverket uppdrages ett bestämdt stycke.

Lockets öppnande och tillslutande sex gånger är tillräckligt att uppdraga

uret för 24 timmar. Öppnas det oftare och verket redan är uppdraget, går

mekanismen tom.

Många fickur ha på den egentliga urtaflan ytterligare en mindre med se-

kundvisare, en inrättning, som mycket lätt kan åstadkommas; dertill fordras

blott, att man så mycket förlänger axeln till ett af hjulen, som gör ett. om-
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lopp på en minut, att han skjuter så långt ut genom urtaflan, att en visare

kan anbringas derpå. Denna inrättning är dock för noggranna iakttagelser

till föga nytta, emedan hon är allt för fin och ögat ej med säkerhet kan följa

visaren, der han i fyra språng på sekunden löper öfver taflan. Andamåls-

enligare är inrättningen, när visaren i stället för fyra blott gör ett språng,

så att han vid hvarje sekundstreck gör ett uppehåll, men då, sekunden är

förbi, springer öfver till det nästa. Detta är då ett ur med sekundsprång

eller hvilande sekund (seconde morte). En ytterligare förbättring var, att

man. med bibehållande af sekundsprånget förlade sekundvisaren till de båda

andra och lät honom skjuta utom dessa, såsom redan förhållandet var på
loduren. Här måste dock rörelsekraften för visaren hemtas från orons axel,

hvilket åter skadade urets noggranna gång, och sålunda har man funnit det

vara bäst att göra ett särskildt drifverk med egen fjäder, som uppdrages

särskildt och endast vrider sekundvisaren. Ur af detta slag kallas ur med

sjelfständig sekundgång (seconde indépendante).

Kontrollur. Af sådana urverk nämna vi först dem, man begagnar för

att öfvertyga sig om nattväktares, fångvaktares m. fl:s uppmärksamhet och

punktlighet. Det ges ett temligen stort antal sådana urinrättningar. De van-

ligaste grunda sig derpå, att med timvisaren rör sig en cylinder, på hvilken

en markering kan verkställas. Cylindern kan öfverdragas med papper och

markeringen ske med en blyertspenna eller på annat sätt. Ett af profes-

sor Gin ti i Grätz konstrueradt kontrollur är försedt med två inuti hvar-

andra liggande cylindrar, af hvilka den yttre är fast, men den inre så kallade

timcylindern hålles i rörelse af urverket på sådant sätt, att han vrider sig

omkring en gång på 24 timmar. Han är dessutom försedd med 24 eller 48

radiala fack, som gå förbi en på den yttre cylindern anbragt öppning och

kunna upptaga små bleck- eller pappersmärken, dem väktaren sticker in

genom öppningen. Då kapseln öppnas, visar sig vid första ögonkastet, på

hvilka tider väktaren markerat. Andra kontrollur gå blott en viss tid och

måste uppdragas med nycklar, som förvaras på vissa ställen, hvilka han måste

uppsöka, eller äro de olika markeringspoletterna fördelade på det område,,

väktaren har att öfvergå, med ett ord en mängd omvexlingar låter tänka sig,

hvilka äfven för särskilda ändamål blifvit använda.

Måste vi ej befara att dermed allt för mycket aflägsna oss från vårt

ämne, skulle vi ytterligare kunna omnämna ett stort antal apparater, af hvilka

vetenskapen och praktiken, i synnerhet experimentalfysiken, astronomin, fysio-

login, telegrafin m. fl., betjena sig.

Automater. Till urverk för särskilda ändamål höra äfven automa-
terna. Förstår man i allmänhet med automat en sådan mekanisk inrättning,

som för en tid utan yttre inverkan genom någon i hans inre förborgad drif-

kraft (fjäder, lod o. s. v.) kan hållas i rörelse, är hvarje ur en automat; i

inskränktare bemärkelse betecknar man dock med detta ord ett konstverk, som
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medelst en inre mekanism eftergör ett lefvande väsens (en menniskas eller

ett djurs) rörelser och äfven till gestalten liknar detta väsen. Uppfinningen

af automater är mycket gammal, och man kan ej uppgifva, när det första

konstverket af detta slag förfärdigades. Till forntidens berömdaste automater

höra: Arkytas' från Tarentum (400 f. Kr.) flygande trädufva, en örn, hvarom

Pausanias berättar, Demetrios Falereos' krälande snäcka, Ptolemeos Filadelfos*

menniskolika automat (android) o. s. v.; om deras inrättning är dock ingen-

ting bekant. I medeltiden voro Roger Bacon, Albertus Magnus och Regio-

montanus berömda som förfärdigare af automater.

Att på mekanisk väg återgifva den lefvande naturens yttringar, att blott

med kraft och ämne bilda lif var den tanke, som beherskade denna för mensk-

lighetens andliga utveckling så vigtiga period, samma tanke, som i andra rikt-

ningar sökte de vises sten och ett perpetuum mobile. Det kan derför ej

förvåna oss att se förgångna århundradens mest upplysta andar använda sitt

skarpsinne på sammansättning af automater af ofta rätt komisk beskaffenhet..

Så förfärdigade Albertus Magnus en android, som öppnade dörren och boc-

kade sig för de inträdande. Denna frukt af ett tretioårigt tanke- och kropps-

arbete förstörde den deraf förskräckte Thomas af Aquino i ett enda ögon-

blick genom ett slag med sin käpp. Som konstverk af Regiomontanus om-

talas en springande fluga och en örn, som med vingslag och rörelser på huf-

vudet helsade kejsar Maximilian vid hans intåg i Niirnberg.

Uppfinningen af fickuren genom Peter Hele omkring 1510 gjorde epok

äfven i automaternas historia, ty tillverkarna deraf begagnade sig af den nya

mekanismen för sina syften. Det konstrika Niirnberg var vid denna tid dessa,

mekaniska unders klassiska jord. Som tillverkare af sådana konstverk näm-

nas med loford Werner, Bullmann, Hautsch och Förster. Man gjorde

androider, som gingo, slogo på cymbaler och pukor, spelade på lutor, afsköto

gevär, slogo käglor, dansade o. s. v., vagnar, som rörde sig utan dragare,

små arméer af rytteri och fotfolk, som kämpade med hvarandra, en mängd

andra dylika kuriositeter att förtiga.

Mycket berömda voro omkring medlet af 18:e århundradet den franske

mekanikern Vaucansons automater. Tre ha i synnerhet blifvit bekanta: en

flöjtblåsare, en pipare och en anka. I början förevisades de, särskildt i

Niirnberg (1753), och utbjödos till salu for 12 000 franc. Sedan stodo de

28—30 år inpackade i lårar hos handelshuset Pfliiger i Niirnberg och köptes

slutligen 1785 af professor Beireis i Helmstädt, som åter satte dem i gång.

Efter hans död 1809 stannade de ännu länge qvar i Helmstädt, tills de

slutligen för blotta metallvärdet såldes till geheimerådet von Herlem i Berlin.

Denne kom för deras skull i process med mekanikern Dörfel i Berlin, hvar-

efter ankan å nyo fördes omkring och förevisades. Hvart flöjtisten och pipa-

ren tagit vägen, är obekant. Ankan, hvilken ansågs som det bästa af de tre

konststyckena, var gjord af kopparbleck i något mer än naturlig storlek; med

beundransvärd naturlighet rörde hon hals och vingar, ruggade upp fjädrarna,,

dykte, snattrade, åt och drack.
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Yaucansons automater blefvo dock redan i senare hälften af förra år-

hundradet öfverträffade af dem, som tillverkades af schweizarna Jaquet Droz

(far och son) i Chaux de Fonds. Den äldre Droz förfärdigade bland annat

ät konung Ferdinand Yl af Spanien ett präktigt pendelur, som tillika visade

himlakropparnas gång med de deraf härflytande företeelserna och innehöll flera

högst konstrika automatiska figurer, så att det till och med lemnade det

berömda uret i Strassburgs miinster bakom sig. Andra automater af samma
konstnärer förestälde ritande, skrifvande och klaverspelande barn, hvilkas rö-

relser och arbeten ej lemnade något öfrigt att önska.

På den klaverspelande automaten, till utseendet liknande en 12 eller 13

ars flicka, rörde sig fingrarna naturligt öfver instrumentets tangenter, medan ögo-

nen än följde fingrarnas gång, än sväfvade Öfver de framför liggande noterna, och

flera olika musikstycken genomspelades korrekt. Tecknaren och den skrifvande

framstäldes i gestalten af tre- till fyraåriga gossar. Den förre uppdrog med
ritstiftet i säkra drag konturerna af menniskofigurer och andra föremål, lät

handen hvila för ett ögonblick och fäste blicken liksom pröfvande på ritningen,

blåste bort några damkorn derifrån och fortsatte sedan sitt arbete, gjorde

äter ett uppehåll o. s. v. Det tredje barnet skref sammanhängande franska

ord, doppade pennan, skakade af det öfverflödiga bläcket, satte raderna på
riktiga afstånd under hvarandra och fäste, hvar gång det skrifvit ett ord,

ögonen på en bredvid liggande förskrift. Dessa automater voro länge för-

svunna, och man visste ej, hvart de tagit vägen, tills de för ungefär 45 år

sedan vid rifvandet af slottet Malignon återfunnos bland gammalt skräp, sattes

i stånd och å nyo fördes verlden omkring.

Helt nyligen har man äfven i form af en automat förfärdigat en språk-

maskin, som tydligt uttalar vokalerna, stafvelser, ja, till och med flerstafviga

ord, om också med ett något knarrande läte. Detta torde vara det mest be-

tydande bland hit hörande konstverk, hvilka dock i allmänhet till den nyare

mekanikens alster endast intaga en underordnad ställning.

Urfabrikationen. Ingen konstgrens alster erbjuda en sådan olikhet i

format som ufmakeriets. Hvilket afstånd i storlek är det t. ex. ej mellan

•ett tornur och det lilla nätta fruntimmersuret eller ännu mer de förr omtyckta

ur, som likt ädelstenar infattades i ringar! Grofurmakaren arbetar derför

också blott i jern, och hans arbete liknar något låssinedens, i synnerhet då

-det gjutna hjul- och ramverket kan köpas färdigt från fabrikerna för att

omedelbart hopsättas. Så mycket finare och konstrikare är klenurmakarens

arbete, hans, som gör sina hjul, dref och andra större och mindre stycken

af stål och messing, tapplagren till och med ej sällan af ädelstenar och vid

sitt arbete ofta måste taga lupen till hjelp. I motsvarighet till arbetet äro

derför äfven verktygen merendels fint och med synnerlig noggranhet gjorda

och dertill mångfaldigare än i något annat yrke, ty utom de vanliga hjelp-

niedlen, såsom skrufstäd, cirkel, hammare, grafstickel, såg, sax, borr, filar,

tänger, svarfstol, skrufskifvor, slipsten, lödningsverktyg m. m., har urmakaren
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en mängd egendomliga verktyg och maskiner, som underlätta utarbetningen

och fulländningen af urets särskilda beståndsdelar eller äro honom till hjelp

vid sammansättningen och hvilka alla här ej ens kunna uppräknas. Ett af

de nödvändigaste är hjulskärtyget. Hvar och en, som ser de fina, likformiga

kuggtänderna på hjulen i ett fickur, måste säga sig sjelf, att något sådant

ej låter åstadkomma sig på fri hand. Skärtyget ombesörjer detta med er-

forderlig noggranhet medelst en fräs, som gör inskärningar af alltid lika djup

i den fastsatta runda messingsplåten och sålunda bildar kuggarnas mellanrum,

medan hjulet medelst en stor delningsskifva efter hvarje snitt vrides jemnt en

kugges bredd. Efter skärningen bli kuggarna på en annan inrättning, vals-

maskinen, tillrundade så mycket, som behöfves, för att hjulen skola gripa in

väl och få en säker gång. På samma sätt sker tillverkningen af drefven,

och sålunda finnas för nästan hvarje särskildt stycke, för tappar och tapphål,

spindel och cylinder, steghjul och cylinderhjul o. s. v., särskilda verktyg och

maskiner.

Hvad urmakeriet i allmänhet beträffar, har det på de senaste femtio

åren genom uppfinning af en mängd hjelpmedel gått betydligt framåt och der-

igenom å ena sidan dess öfvergång till en på maskinarbete och arbetsfördel-

ning grundad tillverkning i massa blifvit möjlig, på samma gång å andra sidan

äfven dess förmåga att åstadkomma fulländade arbeten i hög grad stegrats.

Härtill hafva utom uppfinningen och spridningen af en mängd små maskiner

till utarbetande af alla särskilda urdelar äfven de urmakarskolor, som

bland andra 1824 inrättades i Geneve, 1831 i La Chaux de fonds och 1850 i

Furtwangen i storhertigdömet Baden, kraftigt bidragit. En ytterligare faktor

för utbildningen af det nyare urmakeriet ligger äfven i de af urmakarna stif-

tade fackföreningarna, t. ex. British horological institution i England och

Société des horlogers i Frankrike.

Det var England och Frankrike, som tidigast införde urmakeriet på
vägen till fullkomning, och äfven nu lemnas der för de stora marinernas

behof kronometrar i största antal och af ypperlig beskaffenhet. Hufvudorterna

för det engelska urmakeriet äro London, Liverpool, Manchester och Coventry

(i Warwickshire). Den lilla staden Prescott i Lancashire är medelpunkten föl-

en i trakten vidt utbredd tillverkning af urbeståndsdelar i små fabriker. I

Frankrike och i synnerhet i Paris tillverkas hufvudsakligen studsare och reseur

fabriksmässigt och i massa; dock har på de senaste tjugu åren äfven fickurs-

fabrikationen fått en betydlig utveckling i de till Schweiz gränsande departe-

menten, i synnerhet i Besangon.

Hvad Tyskland angår, kan det visserligen med största fog göra an-

språk på uppfinningen af hjuluren, men har dock länge låtit i detta yrke

öfverflygla sig af England och Frankrike. Först i detta århundrade ha der

betydande framsteg gjorts i tillverkningen af torn- och väggur. Tillverkningen

af fickur infördes visserligen redan 1767 till Pforzheim genom markgrefven Karl

Friedrich af Baden, men företaget hade ingen framgång och nedlades 1801.

Omkring år 1850 grundade Adolph Lange en fickursfabrik i Glashutte i Sach-

Uppfinningarnas boJc. VI. Ib
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sen och 1854 Julius Assmann en annan på samma ställe; de följdes snart af

andra, så att för närvarande 200 arbetare äro i Glashiitte syseisatta med

urtillverkning. De derifrån kommande uren äro för sin goda beskaffenhet

vida berömda. Der tillverkas blott ur af bättre beskaffenhet och hufvudsak-

ligen för utförsel till Amerika och Australien.

Början till den berömda schwarzwaldska urindustrin ha vi att söka

ända in i andra hälften af l7:e århundradet. De första af dessa ur voro dock

endast mycket enkla och ofullständiga orour. Efter att under ogynsamma

tidsförhållanden nästan helt och hållet dött ut, lefde urmakeriet der åter upp

i början af 18:e århundradet, fick en stor utsträckning och utvecklade sig till

en verklig folkindustri. De egentliga grundläggarna af denna slöjdgren voro en

svarfvare Simon Dilger från Schollach och Frans Kellerer från Schönwald.

En son till den senare anbragte först 1730 den klassiska göken på uren. Om-
kring 1740 öfvergick man från oro- till pendelur och började snart derefter i

stället för trähjulen använda messingshjul med drifaxlar af jern. På detta sätt

erhöllo dessa så småningom förbättrade verk ett smakfullare yttre och den

mest omvexlande storlek. Schwarzwaldurens mest glänsande tid infaller mel-

lan åren 1810 och 1830. För att afhjelpa den tryckta ställning, hvari denna

industri sedermera råkade, öppnades 1850 den af staten grundade urmakar-

skolan i Furtwangen, hvilken gjort mycket gagn, särskildt genom de väckelser

hon gifvit till mekanismens fullkomnande.

Sortimentet af schwarzwaldur omfattar många olika slag: bordstudsare,

vägg-, lod- och fjäderur, och talrikt i sig sjelft, ökas det ytterligare med alla-

handa spelur och musikverk, hvilkas förfärdigande nu utgör en betydlig del af

hela fabrikationen. På den senaste industriutställningen i London utgjorde

ett stort, af spelursfabriken i Vöhrenbach utstäldt orkestrion med sina gratis-

konserter en af de punkter, som samlade de flesta åskådarna (se andra bandet

fig. 482). Men ett ännu större under var schwarzwaldfabrikatens otroligt billiga

pris; det var för engelsmännen rent af obegripligt, huru en förträfflig, åtta

dagar gående bordstudsare kunde säljas för 1 pund sterling (18 kronor). Som
bekant, köper man dock nu mera för vid pass 3 kronor ett brukbart schwarz-

waldskt väggur. Men en god och billig vara finner alltid köpare, och sålunda

utgå äfven årligen från Schwarzwald vid pass 200 000 ur till alla verldens

delar dels genom grosshandeln, dels allt jemt på det ursprungliga sättet genom

kringvandrande urförsälj are.

Don schweiziska urtillverkningen. Fickursfabrikationen har i Schweiz,

nått sin mest storartade utveckling och har här sitt säte hufvudsakligen i

kantonerna Geneve och Neufchatel, der i synnerhet Locle och La Chaux
de fonds kunna betraktas som hela industrins hufvudorter. Endast i den

senare orten, en liten stad med 20 000 invånare, finnas 1 500 till urmakeriet

hörande verkstäder, och det samma är förhållandet i Locle, en annan liten

stad med 15 000 invånare.
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Som det berättas, skall en resande omkring år 1679 som en stor under-

bar nyhet från London till denna trakt medfört ett fickur; det föll i händerna

på ett ungt grubblande snille, Daniel Jean Richard, och intog honom till

den grad, att han utan alla förstudier och tekniska hjelpmedel företog sig att

eftergöra det. Besegrande alla svårigheter, kunde han till allas förvåning sex

månader derefter framlägga ett fickur i full gång. Dermed var det första

schweiziska uret bragt till verlden och på samma gång den första väc-

kelsen gifven till en slöjdgren, som sedan dess oupphörligt tillväxt och för-

kofrats samt fostrat ett slägte, hvaraf alla snart sagdt äro födda urmakare,

personer med skarpa sinnen och klart förstånd, hvilka liksom på lek utföra

den lilla mekanikens spetsfundigaste konststycken.

Egentliga fabriker med fabriksegare och arbetare mot dags- eller vecko-

penning finnas här icke, om man undantager Pataks berömda fabrik i Ge-

neve; alla större och mindre delar förfärdigas af sjelfständiga arbetare, ett

slags småfabrikanter, i deras egna hem med biträde af familjens öfriga med-

lemmar, som dela förtjensten. Förlagsmannen, som ungefär skulle motsvara

fabrikanten inom andra slöjdgrenar, syseisätter vanligen inga arbetare hemma,
utan köper upp delarna för att låta hopsätta dem till ett helt. Ehuru på
detta sätt samlade från de mest olika händer, passa dock alla delarna på
det nogaste till hopa, emedan de alla äro förfärdigade efter samma mått.

Den schweiziska urtillverkningens nu varande ståndpunkt ger en bild af

arbetsfördelningen, sådan väl ännu ingen slöjdgren i så fulländad grad kan er-

bjuda. För hvarje särskild beståndsdel finnas händer, som uteslutande sysei-

sätta sig med dess tillverkning; till och med den minsta del i ett ur göres ej

fullt färdig af samma hand, utan måste gå genom flera olika händer för att

erhålla sin fulländning.' Det finaste af alla slöjdarbeten är väl slipningen

och borrningen af rubinerna för tapphålen och tillverkningen af spiralen för

oron. Rubinerna äro ej större än hirskorn och deras slipning och borrning

medelst diamantstoft utföras vanligen af flickor. Ett helt års arbete får rum

i en pillerask, men motsvarar dock i afseende på ämnets och arbetets värde

ett kapital af ofta mer än 100 000 franc. Blotta betraktandet af den hårfina

spiralfjädern på oron är tillräckligt att gifva en föreställning om, hvilket tåla-

mod och hvilken skicklighet fordras för att tillverka ett så fint föremål, i

synnerhet när man kommer i håg, att det ej blott är fråga om att gifva

fjädern hennes form, utan äfven och förnämligast en god och allt igenom lik-

formig härdning, hvarigenom hon först, så att säga, får sin själ. Spiralfjädern

utgör ett framstående, ofta åberopadt exempel på höjandet af ett råämnes

värde genom förädling. Det bästa engelska stål, som kostar högst 150 kro-

nor centnern, stiger, forarbetadt till spiralfjädrar, mer än en half million

gånger i värde.

Det är af intresse att se, huru de olika arbetena inom urtill-

verkningen äro fördelade, och huru många verkstäder deltaga i de särskilda

förrättningarna. I det hela räknar man ungefär 50 hit hörande arbetsgrenar,

som alla måste förena sig för att åstadkomma ett fullfärdigt ur. Häraf in-
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ses redan, med hvilken omsorg de särskilda delarna måste tillverkas för att

slutligen utan mera betydande efterarbete passa till hopa.

Det sätt, hvarpå de särskilda arbetena gripa uti hvarandra och ett ur

småningom tillkommer, är ungefär följande.

I det första skedet af sin tillverkning framträder uret som grofarbete

(ébauche) och består nu af de runda messingsskifvorna, de så kallade pla-

tinerna, de groft arbetade hjulen och ännu några andra delar. Fjäder, visare,

urtafla och boett fattas ännu. Repassören profvar nu verket och sörjer

för dess vidare utbildning i de olika verkstäderna. Hos den så kallade fi-

nissören insättas platinernas små stödjepelare, påsättas bryggorna, afsvarf-

vas och inpassas hjultapparna, affilas hjulkuggarna och bringas alla delar att

så ingripa i hvarandra, att verket kan hjelpligt gå. Derpå vandra platinerna

Fig. 250. La Chaux de fonds.

och andra för urets mått behöfliga delar till boettmakaren och, sedan det här

försetts meå boett, tillbaka till repassören för att erhålla urtafla och visare.

På det i boetten liggande verket företagas nu af honom åtskilliga afjemnings-

arbeten på tappar, hjul o. s. v. Derpå insattes fjädern, hvarefter echap-
pement-plantören, som hans namn antyder, anbringar oron och gångens
öfriga delar, således äfven spiralen, antingen blott för tillfället eller, hvilket

är det vanliga, genast den riktiga.

Dermed är uret helt och hållet färdigt, men ingenting är ännu gjordt

för dess förskönande. Det söndertages derför å nyo helt och hållet, skruf-

varna gå till skrufpoleraren, stål- och messingsstyckena till andra po-
lerare, andra messingsdelar till afslipning (aducering) och derpå, om så
behöfs, till förgyllaren. Under tiden ha boetterna gått tillbaka till

boettmakaren för att erhålla gångjern, derpå till gravören eller guillo-
chören för att förses med utsiring och vidare till poleraren, som ger dem
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den yttre och inre glansen. Slutligen komma de tillbaka till remontören,

hvilken nu för sista gången insätter det åter hopfogade verket. Sedan derefter

glaspåsättaren lemnat sitt bidrag, är uret färdigt till försäljning.

Inom fickurstillverkningen beherskar Schweiz obestridligt verldsmarkna-

den. Ensamt i kantonen Neufchatel tillverkas årligen vid pass 800 000 ur till

ett värde af 25 millioner kronor. Antalet arbetare, som dervid äro syseisatta,

uppgår till inemot 30 000. Geneve räknar 7 000 urmakare, som förfärdiga

100 000 finare ur till ett värde af 8 millioner kronor, medan Vaud och Bern

tillsammans bringa 300 000 till ett värde af 7 millioner kronor i marknaden,

så att Schweiz' hela årstillverkning uppgår till 1 200 000 stycken med ett värde

af 40—45 millioner kronor; antalet arbetare, som denna slöjdgren sysei-

sätter, hinner den aktningsvärda siffran af 60 000.

Afven Nordamerika har nyligen gjort stora ansträngningar för att i af-

seeude på fickurstillverkningen göra sig oberoende af den gamla verlden. Vägg-

uren ha der sedan längre tid tillverkats i massor. En enda anstalt, Giles,

Wales & Co:s fickursfabrik i Marion i staten New- York, syseisätter 500 ar-

betare, män och qvinnor. För tillverkningen af urets särskilda delar, som

alla förfärdigas inom fabriken sjelf, finnas flera hundra olika maskiner, till en

del af mycket sinnrik bygnad och utomordentlig alstringsförmåga.



Guldsmeds- och juvelerar-

konsten.

Prydnad, utsiring, ornament. — De olika

konststilarna. — Bronsen det äldsta materia-

let. — Juvelerarkonsten. — Historik. — De
gamlas guldsmedskonst. — Det hildesheimska

silfverfyndet. — Bysantinerna. — Suger. —
Medeltiden. — Benvenuto Cellini och hans inflytande. — Det tyska guldsmidet i miniatyr och konst-

kabinetten. — Nutidens juvelerarkonst. — Tekniska metoder. — Emaljen. — Emalj eringskonstens

utveckling. — Olika slag deraf.

Vid den fortsatta redogörelsen för metallernas bearbetning komma vi

nu in på ett område, som vi sannolikt först skulle ha beträd t, om vi betraktat

vårt ämne ur kronologisk synpunkt. Ty böjelsen för brokiga, glänsande

saker, begäret att smycka sig med det händelsevis hittade guldstycket upp-

träda tidigare i mensklighetens utvecklingshistoria än kännedomen om de egen-

skaper hos metallerna, som göra dem dugliga till vapen, verktyg och redskap.

Smältningen, hamringen och gjutningen måste först ha blifvit uppfunna,

innan man kunde tillverka en yxa af brons, men till ett oarbetadt smycke

kunde det rena guldet användas i samma form, hvari det förekommer på
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marken. Och då bekantskapen med guldet är äldre än bekantskapen med

kopparn, torde med allt skäl guldsmederna kunna anse sig som de äldsta me-

tallarbetarna. Men under tidernas lopp har denna företrädesrätt förlorat myc-

ket af sitt värde; då man lärde sig göra svärd och yxor af metaller, gafs

främsta platsen först åt bronsen, sedermera åt jernet, och guldet fick nu glida

långt ned på de kulturbefordrande ämnenas skala. Vi vilja ogerna sakna

det, men vi skulle kunna umbära det. Medan jernet skaffar oss uppehälle och

trygghet, väcker guldet hos oss välbehag; det förra gör oss lifvet, sådant det

en gång blifvit, möjligt, det senare förskönar det. Och derför är det äfven,

som vi först nu, sedan hennes allvarligare systrar tågat förbi oss, vända oss

till guldsmedskonsten, den smyckande, glada konsten.

Hvilket bildande inflytande sträfvanclet att pryda sig och sin omgifning

haft på menniskorna, ha vi redan på ett annat ställe i detta arbete, i inled-

ningen till första bandet, antydt; ett stort konstområde har deruti funnit näring

för sina rötter. Utan att veta hvarför, arbetade menniskan redan i sina ti-

digaste utvecklingsskeden på utbildningen af en skönhetside, för hvilken hon

naturligtvis ej kunde ha någon annan grund och lag än den henne omgifvande

naturen med dess tusenfaldigt skiftande former. Ingen uppenbarelse, ingen af

dessa abstrakta skönhetsprinciper, som estetikerna oupphörligt uppgjort åt sig,

har härvid ledt menniskan. Med sina sinnen blott har hon uppfattat de yttre

intrycken', derefter så småningom funnit det gemensamma i företeelserna, hvil-

ket, emedan det var naturligt, syntes henne ändamålsenligt, fritt och alltid

fattligt, och slutligen med dess tillhjelp abstraherat sig till det sköna, skön-

hetsbegreppet, hvilket i föreningen af form och rörelse, hos förnuftiga varelser

framkallad af själslifvets vexlingar, finner sitt fullkomligaste uttryck.

Naturligt är, att skönhetsbegreppen måste utveckla sig olika hos olika

folk, allt efter som naturen i djurrikets och växtverldens alster, bergmassor-

nas linier, flodernas art, himmelens utseende o. s. v. erbjuder dem olika och

egendomliga föremål till jemförelser. livad naturen i det första bildnings-

skedet allena gör, det åstadkomma vid framskriden odling umgänget med
andra, det olika behofvet och slöjdverksamheten, som skall tillfredsställa detta

behof och vid frambringandet af sina alster bestämmes af otaliga tidsomstän-

digheter. Skönhetsbegreppet är sålunda underkastadt förändringar, hvilka

naturligtvis äfven gifva sig till känna i konstens alster och i de på olika orter

och tider uppträdande stilarna finna sitt allmänna uttryck. Stilen är alltså

egentligen ingenting uppfunnet, han gör sig mer eller mindre sjelf, och det är

ej någonting tillfälligt, att arkitekturen, den konst, som bygger och ordnar

den menskliga bostaden, skarpast och bestämdast utbildat honom.

Stilens hufvudföremål är ornamentet, och i orden utsmyckning, utsi-

ring, ornament ligger en nära begreppsförvandtskap, som lär oss uppfatta helt

olika konstarter från en och samma synpunkt. Alla konstgrenar betjena sig

af utsiringar som upplifvande förmedlingslänkar, men i arkitekturen och juve-

lerarkonsten, liksom i de konstgrenar, hvilka i första hand ha till uppgift att

tillfredsställa vårt ögas skönhetsbehof, uppnår ornamentet sin högsta betydelse.
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Det torde derför vara på sin plats, att vi här, innan vi inlåta oss på

det historiska och tekniska af vår konst, kasta en jemförande blick på olika

tiders och folks förnämsta konststilar. Vid denna betraktelse skola vi dock

ofta nödgas beröra bygnadskonsten, ehuru denna eljest i och för sig ligger

långt utom vårt ämne. Men vi kunna, särskildt hvad afbildningarna vidkom-

mer, hänvisa till den redogörelse^ för de arkitektoniska stilarna, vi i första

bandet af detta arbete lemnat.

Konststilarna. Ville vi indela stilarna efter tidrymder, skulle vi visser-

ligen kunna åtskilja en forntids-, en medeltids- och en nyare stil. Ett sådant

försök att i deras helhet och i alla konstriktningar skildra stilens förändringar

hos olika folk under olika tider skulle dock föra oss för långt på sidan om
vårt ämne; det må derför tillåtas oss att här blott framhålla de synpunk-

ter, som för utsmyckningen och särskildt inom juvelerarkonsten äro bestäm-

mande.

Medan hos råa folk den smyckande pjesens massa är det förnämsta, till-

kommer hos mera utvecklade nationer formen som ett förädlande moment, och

ju högre den andliga uppfattningen stegras, desto mera söker äfven formen med
sig förena en mer eller mindre djupt liggande betydelse. Härvid måste dock

den sanna konsten noga taga sig till vara, att detta nya element ej tillvällar

sig en allt för vigtig plats och till och med gör ämnet och formen den

dem tillkommande rangen stridig. Bland de gamla stilarna äro i synnerhet den

egyptiska, den grekiska och den romerska jemte de dermed beslägtade arterna

för oss af väsentligare betydelse, bland medeltidens den bysantinska, den

romanska och den gotiska, bland de nyare renässansen, cinque cento (1450

—

1550), de olika franska stilarterna samt de nyaste stiliseringsförsöken.

Egypternas konststil utmärkes inom bygnadskonsten af sina kolos-

sala, uppåt afsmalnande massor, sin stora sparsamhet på utarbetade delar

och en stor mångfald af pelare, hvilkas plats stundom intages af mennisko-

gestalten. Till den alltid betydelsefulla utsmyckningen togos förebilderna från

alla naturens alster. En mångfaldig anordning, trots den oupphörliga åter-

komsten af samma motiv, intryckets höjande genom en rik omvexling af färger,

en skematisk och konventionel uppfattning af det hela, sådan var karakteren af

denna utsmyckning och dermed äfven ett stort fält öppnadt för konstnärens

skapande verksamhet. Rikedomen på medel mångdubblades ytterligare derige-

nom, att man gaf det egentliga ornamentet ett sjelfständigt utsiradt underlag,

vanligen bildadt genom ett sinnrikt kombineradt nät af geometriska linier och

figurer, och sålunda kunde man med samma motiv åstadkomma alldeles olika

verkningar allt efter det olika sätt, hvarpå man lät det framträda. Den form-

rika hieroglyfskriften var likaledes ett värdefullt hjelpmedel för ornamentiken.

As syrem as, fenicernas, judarnas och andra gamla österländska

folks konst är beslägtad med den egyptiska, och den egyptiska andans infly-

telser visa sig till och med ännu i den grekiska konstens utveckling.
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I samma soliga Grekland, der livsåskådningen först klarnade, blef äfven

skönhetens ide, som hennes lefvande och lifvande anda, i konsten inblåst. Den
fullkomligt naiva uppfattningen af hennes syften utgjorde i och för sig intet,

hinder, och liksom hon fördomsfritt skapade, erhöllo äfven hennes verk denna

prägel af frihet, som är det nödvändiga grundvilkoret för harmonin och

formens skönhet; ändamålsenlighet, allvar och värdighet gjorde sig, när så

fordrades, fullt gällande. Den grekiska utsmyckningens motiv röra sig ännu

med förkärlek på linieornamentets område; först senare uppträda derjemte-

former från djur- och växtrikena, hvilka dock i sin behandling äfven förete en

fullkomligt skematisk karakter. Lotosblomman t. ex., hvilken grekerna lånade

från den egyptiska ornamentiken, har af en uppspirande blomknopp ofta blott

dess utveckling på längden och vill ej verka på annat sätt än det, att hon

genom sin form ger upphof till ett egendomligt liniemotiv, som genom sam-
mansättningar låter på ett angenämt sätt upprepa sig. Lika enkel som den

grekiska stilen är, lika tacksam visar han sig i användningen på guldsmidets-

verk, och de prydnader, som bragts i dagen genom gräfningar i trakter, der

forna grekiska kolonier stått, visa, hvilket ofantligt inflytande den grekiska

ornamentiken haft på den romerska utsmyckningskonsten. Huru detta helt

naturliga inflytande ännu i våra dagar gör sig gällande, visar den allmänna

efterbildning, hvarfor dessa qvarlefvor af antik konst äfven från våra guld-

arbetares sida äro föremål.

I många afseenden beslägtad med den grekiska, ehuru egande lika många

sjelfständiga element, har den etruskiska stilen, som genom sin stränghet och

sina motivs enkelhet mycket skiljer sig från den yppiga romerska stilen, för

juvelerarkonsten varit långt mera fruktbar än den senare. Den öfvervägande

rika användning af akantusornament, som den romerska stilen företer, blir

för metalltekniken och i synnerhet för prydnadsting stel och nedtyngande, orna-

mentet göres kroppsligt, blir hufvudsak och vanställer derigenom den form,

hvartill det endast skall utgöra ett sirligt bihang.

Medeltidsstilen börjar med kristendomens herravälde och omfattar

följande från hvarandra skilda arter: den äldsta kristna konsten i Rom,

den bysantinska stilen, den romanska och slutligen den germaniska, vanligen

kallad den gotiska stilen. Till samma tid hör den muhamedanska stilen, som

företrädesvis utbildade sig i Asien, Egypten och Spanien och hvars element

äfven i afseende på det rent dekorativa inverkade på den kristna konsten.

Symboliken, som utgör en utmärkande, beståndsdel i den kristna kon-

sten, var en naturlig följd af det förtryck, som de kristna ledo under de för-

sta århundradena och som tvang dem att hålla sina sammankomster i grot-

tor, katakomber eller andra undangömda ställen. Först utvecklade sig en

bildskrift, som under formen af hedniska sinnebilder meddelade de invigda den

nya religionens vigtigaste hemligheter, uttrycken af den mest glödande inbör-

des kärlek och de kraftigaste uppmaningar till ståndaktighet. Denna symbolik

har bibehållit sig ända till våra dagar, såsom det på våra prydnader ofta

återkommande korset och i synnerhet kyrkoprydnadernas nästan stereotypiska
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karakter ådagalägga. Den bysantinska stilens öfriga egendomligheter, bland

livilka en glänsande mångfärgad mosaik intog främsta rummet, liafva blott i

Ryssland förmått någorlunda bibehålla sig.

Beslägtade med den bysantinska och från honom utgångna äro den ro-

manska och den lo

m

bardiska stilen (det 8:e och 9:e seklets bygnader),

äfvensom den normandiska, som uppträder i ll:e seklet. Ehuru den se-

nare är att betrakta som ursprunget till den gotiska stilen, utvecklade sig

dock denna konstriktning snart alldeles sjelfständigt i motivens behandling,

i det hon från den hittills herskande rundbågen öfvergick till spetsbågen,

hvarigenom hennes alster uppnådde en sirlighet, lätthet och djerfhet, som

Tid utsmyckningen och bemödandena att gifva henne en rikare omvexling

kommo fantasin förträffligt till pass. Men huru betydelsefull än den gotiska

stilen visar sig i bygnadskonstens verk, i möbelsnickeriet och beslägtade slöjd-

grenar, är dock hans användbarhet på juvelerarkonstens, väfnadsindustrins

m. fl:s alster just på grund af sina många spetsar och hörn mycket inskränkt.

En särdeles egendomlig stil, som med hänsyn till tiden här har sin plats,

är den saracenska, muhainedanska eller moriska, hvars ornament efter

det bygnadsverk, der det uppträder i sin skönaste utbildning, äfven kallas

alhambraorn amen tet. Konventionelt formade, stiliserade föremål, i syn-

nerhet växtformer, företrädesvis äfven geometriska linier och figurer, som på
det mångfaldigaste och fantasirikaste sätt slingra sig uti hvarandra, rikt

sirade skrifttecken och inskrifter, mest ur koranen, användningen af lifliga

färger och förgyllning äro hjelpmedlen för en ornamentik, som i outtömlighet

står högt öfver alla andra. Derigenom att två, -tre, stundom ännu flera or-

namentssystem lägga sig öfver hvarandra, endast åtskilda genom någon plastisk

eller koloristisk egendomlighet, åstadkommes en omvexling, som i sina kombi-

nationer aldrig tyckes vilja taga slut och gör den moriska ornamentiken

lika lämplig för utsmyckningen af de största rum som af små föremål. Hon
har ett egendomligt lif, ty derigenom, att hennes olika öfver och under hvar-

andra ordnade system allt efter motivens storlek först småningom framträda

och göra sig gällande, i samma mån åskådaren kommer närmare och kan

uppfatta enskildheterna i det skenbara virrvarret, syseisätter hon ögat på
alla afstånd och bereder det ständigt nya öfverraskningar.

Den kristna konsten erhöll i ll:e seklet i Italien en kraftig uppblomst-

ring; i synnerhet utvecklade sig efter Giottos tid ornamentet på ett mycket

sjelfständigt sätt. Det är denna tid och hennes stil namnet renässans med
rätta tillkommer, ett namn, som dock ofta oriktigt gifves en senare konst-

riktning, den egentliga cinque-cento-stilen (1500), sådan han i England

och Frankrike utbildades. Denna senare, som i synnerhet inleddes af Benve-

nuto Cellini, men snart af hans mindre snillrika efterhärmare förderfvades,

lutar åt det bizarra, medan deremot den italienska renässansen, som utgår

från grekiska former, dem hon förstår att fantasirikt förena med mennisko-,

djur- och växtgestalter, uppfyller alla anspråk på en harmonisk utsiring.
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En fullständig brytning med de klassiska traditionerna utmärker Ludvig
XIV:s tidsålder, hvilken i sin stil föraktar den symmetriska utbildningen af de-

larna och, sträfvande efter drastiska ljus- och skuggeffekter, söker verka ge-

nom nyckfullt brutna ytor och linier. Ännu mer träda dessa stilens förir-

ringar i dagen under Ludvig XV, clå ett stort missbruk drefs med svulstiga

reliefer af snackverk, sköldar och girlander samt ett framhäfvande af glän-

sande ytor, som, om ock inom vissa slags silfverarbeten af god verkan, här

säkerligen ej är det, ett missbruk, som i rococon ytterligare stegrades och

fullkomligt saknar det praktfulla och sant kungliga, som ännu i de bättre

verken från Ludvig XIV.s tid träda oss till mötes.

Fig. 252—274. Gamla bronssmycken från keltiska och germaniska folk.

<i och b diadem; c, d och e hufvudringar; / och g armhand; h och i armsmycken; k, l och m nålar

n knapp; o armhand; p och. q armsmycken; r och s fingerringar; t bröstplåt; u, v, w och x spännen;

Så smaklösa dessa stilriktningar i det hela än voro, ha de dock för

särskilda slöjdgrenar äfven sina fruktbara sidor, och i synnerhet erinra sig

möbelsnickeriet och juvelerarkonsten ännu i dag gerna Ludvig XVLs tid.

Trots allt detta var dock en reaktion naturlig, och för att göra sig fri

från allt det onaturliga och öfverdrifna, sökte man sin räddning i återgången

till antiken eller rättare sagdt till det naturliga. Då man likväl mycket snart

försummade att på konstnärligt sätt göra sig denna naturlighet till godo, att
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pålägga henne regelns bojor, tog hon snart till den grad öfverhand, att, om
man också vill anse det naturalistiska som utmärkande för den senaste tidens-

konstuppfattning, det likväl ej gerna kan blifva tal om någon egentlig nyare stiL

Denna ända till illusion drifna efterbildning af naturalster, i synnerhet

ur djur- och växtriket, hvars berättigande ur estetisk synpunkt nästan helt

och hållet måste förnekas, då ändamål och betydelse, afsigt och form nästan

alltid stå i den mest skärande motsats, är ett svårt misskännande af kon-

stens uppgift, och så fulländade än denna periods alster i afseende på det

tekniska utförandet ofta äro, kunna de dock derför i de flesta fall ej göra an-

språk på ett verkligt konstnärligt värde.

Först de senaste årens ornamentik röjer ett fortskridande till något

bättre derigenom, att hon allt mer lemnar den naturalistiska vägen och vänder

tillbaka till de motiv, forntiden lemnat oss i arf. Derför bära äfven våra

bästa nyare konstverk i sin ut-

smyckning till största delen re-

nässansens prägel, och de ton-

gifvande konstnärerna inom alla

grenar tyckas ha gjort till sin

uppgift att för oss åter fram-

kalla och upplifva denna sista

stora och rika stilperiod.

Men vi vilja nu tillse*

hvilka föremål det är, som fö-

reträdesvis genom ornamentet

erhålla en sådan betydelse eller

rättare sagdt medgifva det en

sådan utveckling, att skönhet

och dyrbarhet, troget understöd-

jande hvarandra, deraf kunna

frambringa ett verk för förhöjd

lefnadsnjutning, en lyxvara.

Bygnadskonstens skapelser lemna vi härvid af lätt insedda orsaker

å sido; deremot torde vi ej sakna anledning att utom guldsmedens och juve-

lerarens arbeten äfven draga några andra områden inom kretsen af vår

betraktelse. Gränser låta ju i allmänhet ej så skarpt utstaka sig, och det

rike, som konsterna försköna, skulle egentligen ej hafva några gränser alls.

Den nyaste tiden har till lif återväckt känslan för det skönas bildande

makt, hvilken i århundraden måst underordna sig det nödvändiga, och konst

och industri börja åter, sedan de länge stått nästan fiendtligt emot hvarandra,

systerligt räcka hvarandra handen. Man börjar småningom åter fatta, att

hvarje redskap ej blott kan gagna, utan äfven fröjda. Hvar enda sak kan

närmas till en skönhetside, och konsten utesluter intet material. Det är en

falsk åsigt, att blott parisk marmor, guld, ädla stenar och det kostbara siiket

förtjena bringas i skön form. Dermed skulle alla de, som ej förmå skaffa

Fig. 275—277. Romanska altarljusstakar af brons
irån 11 :e århundradet.
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sig dessa dyrbara ämnen, få sig den förädlande njutnin-

gen af det sköna mycket sparsamt tillmätt. Vi ha länge,

endast allt för länge, lefvat i sådana barbariska före-

ställningar. Tvärtom borde alla det dagliga lifvets

vanligaste husgeråd, som från vår tidigaste barndom

omgifva oss, vara så formade och beskaffade, att ingen

låg eller vanskaplig tanke kunde af dem väckas.

Alltid är det dock viesa ämnen, som genom sin

dyrbarhet företrädesvis användas till konstnärliga alster

och redan genom sin inneboende skönhet visa sig mest

lämpliga till utsmyckning. Med detta sätt för deras

användning vilja vi nu särskildt syseisätta oss, så myc-

ket hellre som juvelerarkonsten i den mening, vi gifva

detta ord, tillika utgör en af de äldsta och mest ut-

bredda industrigrenar.

Bronsen är det ämne, som, på grund af sin

färg, sin glans och sin förmåga att låta gjuta sig i de

finaste former och i härdt tillstånd bearbetas med mej-

sel, fil och stickel, af alla metaller visar sig mest egnadt

för den plastiska konstens verk, i synnerhet som han

under tidens lopp ej genom syrsättning undergår någon

ofördelaktig förändring, utan fast mer på ytan öfver-

drages med en grön erg, som i hög grad höjer hans

utseende. Dessa företräden, i förening med hans lätta

framställning ur en blandning af koppar och tenn, ha

gjort, att bronsen redan i äldsta tider användes ej

blott till prydnader och utsiring af alla möjliga före-

mål, utan äfven och i synnerhet till förfärdigande af

konstsaker och bildstoder, och ämnets utmärkta egen-

skaper ledde af sig sjelfva bearbetaren till fria konst-

närliga idéer. Bronserna utgöra derför ett af de vig-

tigaste leden i alla folks konstutveckling och spelade hos

de gamla kulturfolken samma rol, som nu nästan ute-

slutande tillhör de ädla metallerna.

I våra dagar har visserligen det förträffliga ma-
terialet fått ett stort antal medtäflare och förfarings-

sätten vid bearbetningen af andra metaller så full-

komnats, att månget arbete, hvartill fordom endast

brons kunde användas, nu kan åstadkommas med min-

dre värdefulla blandningar, i följd livaraf bronsens all-

männa användning måhända nu är mindre än förr;

i synnerhet ha zink och jern blifvit utmärkta material

for metallskulpturen. Det oaktadt kan ännu allt jemt

endast bronsen tillfredsställa konstnärens högsta an-

språk, hvarför han också inom de finare lyxvarornas

MP

Tig. 278. Modern kan-
delaber af brons.
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område ännu herskar obestridt. Dylika, ofta långt dyrare föreningar ha blif-

vit uppfunna och uppfinnas oupphörligt, men ingen förmår ersätta den för-

historiska legeringen, hvilken, när det är fråga om att anlägga ett glänsande

yttre, låter öfverdraga sig med guld och silfver, medan hennes djupare färg

är af förträfflig verkan, der en vigtig tanke skall uttryckas.

Sjelfva de ädla metallerna passa ej alltid, trots sin dyrbarhet och

skönhet, för många konstnärliga syften, just på grund af sin glans eller färg,

och sakna ofta, när de genom ett inre värde skola förhöja konstverket, bron-

sens dunkla, matta drägt, så att de, för att frambringa en sådan verkan,

måste på ytan syrsättas, svaflas eller på annat sätt behandlas.

Visade oss ej vårt ämne och utrymmet åt ett annat håll, vore här må-
hända rätta platsen att gifva en framställning af de olika

konstperioder, bronsbearbetningen genomgått ifrån de

gamla egypternas små gudabilder, kinesernas och japa-

nesernas med en märkvärdig skicklighet arbetade vaser

och karrikatyrer, #kelternas spännen och vapen, de gamla

grekernas och romarnas statyetter ända till den nyare

konstens skapelser, och vi skulle der kunna uppvisa en

följd af de herligaste alster, der bronsen uppträder än

som sirverk, än som sjelfständigt konstverk, och der han,

emedan han alltid haft företrädesrätten att bearbetas

af de bästa konstnärer, skulle visa oss konstens utveck-

ling i hennes skapelser.

Med bronsen förenar sig vidare ett stort antal mer

eller mindre ädla ämnen. Metaller, marmor, porslin, glas,

dyrbara stenar af alla slag, ädla träslag, till och med
läder och konstgjorda alster, såsom papier-maché, hjelpa

till att frambringa de tusentals olika lyxvaror, som
modet och smaken i dagligen vexlande former utställa

i butikfönstren. Sin höjdpunkt nå de i guldsmeds- och

juvelerarkonstens alster, till hvilka vi också nu skola

vända vår uppmärksamhet.

Fig. 279. Örhänge af Juvelerarkonsten leder sitt ursprung från den tid,

guld från 8:e århundra- få menniskan under sin småningom fortgående utveckling

erfor skönhetssinnets första väckelser och sökte medel

att tillfredsställa det. Hon smyckade först sig sjelf, och mångfärgade stenar,

lysande fjädrar, glänsande frökorn fästes kring hals och i öron, i håret, på

bröstet, om armar och ben. Men småningom påtryckte hon äfven sin omgif-

ning, sina redskap och sin bostad prägeln af sin smak, och lerkrukan, som

hon förfärdigade, erhöll en allt vackrare form, ju mera tillverkarens ögon öpp-

nades för förhållandenas harmoni. Yi torde kunna antaga, att konsten att

smycka sig hos alla folk i sin första början utvecklat sig på alldeles samma sätt,

om ock de lätt förgängliga alster», som först användes för detta ändamål, gått

förlorade i århundradenas ström och ingenting deraf som styrkande bevis
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Fig. 280. En
etruskisk fibula

(spänne).

blifvit oss bevaradt. I Sydamerikas indianstammar, Afrikas boshmän ock

andra dylika outvecklade folkslag ega vi dock exempel nog, som berättiga oss

till en slutsats angående odlingens begynnelser i allmänhet.

Helt annat är förhållandet med mineralen och metallerna, som mycket

tidigt användes äfven till förskönande ändamål och bland hvilka guldet

först begagnades, emedan det förekommer i rent tillstånd

och är lättast att bearbeta. De deraf tillverkade föremålen,

som i jordlagren bibehållit sig ända till vår tid, ega ännu sin

ursprungliga gestalt och säga oss med sin egendomliga bild-

ning, ej blott under hvilken smakriktning de uppstått, utan

äfven mycket ofta, hvilka tekniska medel och förfarings-

sätt den tiden förstod att använda. Sedan de ädla metal-

lerna så småningom blifvit indragna inom menniskans för-

brukningskrets, lärde man sig uttaga kopparn och tennet ur

deras malmer, och sannolikt nästan lika tidigt hade man i

bronsen upptäckt en konstgjord blandning, som likaledes öpp-

nade ett vidgadt fält för framställningen af prydnadsting.

Jemte dessa metaller var det de glänsande ädelstenarna, den

genomskinliga bernstenen, jaspisen, nefriten, agaten, kristallen

och andra sådana naturalster, hvilka genom sin färg eller en

märkvärdig form, som man lärde sig ytterligare bearbeta, vi-

sade sig egnade att användas inom den allt mer utbildade juvelerarkonsten*

Afven dem uppgräfva vi ännu allt jemt ur jorden, och deras betraktande sä-

ger oss alldeles det samma som guldsakerna. Men ifrån de ofvan nämda första

stegen inom utsmyckningskonsten till den utvecklingsgrad, der en viss stil, en

särskildt utpräglad konstsmak ge sig till känna,

har säkerligen en lång tid förflutit. Det oak-

tadt måste vi med våra läsare taga ett språng

öfver denna mellanliggande tid, emedan vårt

intresse först då börjar rätt väckas, när vi

träffa på medvetna konstskapelser.

Redan på de äldsta arbeten af detta

slag kan man i form och behandling skönja

en alldeles egendomlig grad af konstnärlig

uppfattning, och den mycket tidigt upp-

trädande tekniska konstfärdighet, som för-

stått att med jemförelsevis mycket små

medel frambringa verk, som våra med långt

fullkomligare förfaringssätt utrustade konst-

närer ofta ännu ha ganska svårt att eftergöra, kan ej annat än väcka vår

förvåning. Smältning, gjutning, hamring, till en viss grad äfven pressning af

guldet, ett i sig sjelft ganska lätthandterligt material, måste man snart nog:

lärt sig använda, liksom äfven de halffärdiga föremålen säkerligen tidigt

uppfordat till en fulländning med skafvande, ristande och slipande verktyg.

Fig. 281. Etruskisk brosch.
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Men detta var också allt, och. om vi betänka, hvad vi med dylika arbetsmetoder

och de mest ursprungliga verktyg skulle kunna vänta af våra egna konstnärer,

inse vi lätt, att vi skulle nödgas inskränka våra önskningar inom mycket trånga

gränser. Det oaktadt finnas ännu i Asien och Afrika guldarbetare, som, försmå-

ende den nyare teknikens hjelpmedel, på ofvan nämda ursprungliga sätt utöfva

sin konst och dervid med sina händer framtrolla de finaste arbeten, alldeles som

de indiska sjalväfvarna, hvilka i sitt utomordentligt konstfulla arbete endast

begagna sig af de enklaste verktyg. Handens skicklighet och billig tid äro de

bästa hjelpmedlen; men det senare ega vi nu mera ej i samma grad som de

nästan utan all handel och alla behof lefvande folken, det förra åter öfvas nu

mindre, i samma mån ersättningsmedel derför blifvit uppfunna.

En alldeles egendomlig art af guldets bearbetning är t. ex. det af alla

folk mycket tidigt öfvade arbetet i fil i gr an, som vi snart få tillfälle att

lära närmare känna. Då guldet här bearbetas i den lätt åstadkomna formen

af fina trådar, hvilka låta böja och forma sig på alla möjliga sätt, medgifver

denna bearbetningsart konstnärens fantasi en nästan ohämmad
flygt, på samma gång hon ger honom medel att anbringa de

finaste prydnader, hvilka med ofullkomliga hjelpmedel skulle på
annat sätt vara svåra att åstadkomma.

Ett exempel härpå lemnar oss afbildningen i fig. 279, som

föreställer ett af de äldsta smycken, vi ega i behåll, äfvensom fig.

280 och 281.

Det första konstverket blef jemte flera andra funnet i

Kamyros' ruiner på Rodos af Salzmann och anses förskrifva sig

från 8:e århundradet f. Kr. Louvremuseet i Paris innehåller en

mängd sådana smycken. Det här afbildade synes ha användts

Fi»\282. Gam- som örhänge och består af en massiv guldkärna, ur hvilken en

malromerskt del af siraterna blifvit utarbetade. Andra deremot äro påsatta
ange

* och genom lödning förenade med kärnan. De bestå af filigran,

iin tråd och små guldkorn, som blifvit böjda och hoplödda, så att de bilda

vissa figurer, samt små ytterst fint arbetade kedjor af guldtråd, på hvilka

hänga små kulor af olika form.

Historik. Att guldarbetarna hos de gamla egypterna, judarna, grekerna

och alla andra äldre kulturfolk utgjorde en talrik och mycket anlitad klass,

kunna vi taga för afgjordt, äfven om de bevis derför, som de gamlas skrifter,

bibeln och de hieroglyfiska afbildningarna lemna, vore mindre talrika.

Guldsmedskonsten hade förr att tillfredsställa en långt vidsträcktare

krets af behof än nu, ty åt henne uppdrogos då mångahanda arbeten, som nu

tillfalla måleriet och de beslägtade sirande konsterna.

Från den salomoniska tempelbygnaden känna vi, i hvilka massor guldet

användes inom bygnadskonsten, och hos grekerna blefvo särskilda delar af

bildstoder, drägter, sandaler, diadem antingen förfärdigade af rent guld eller

ock förgylda; man förgylde till och med offerdjurens horn.
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Då Telemakos på sin resa för att spana efter sin fader Odysseus kom-

mer till Nestor, finner lian denne och hans söner på stranden i begrepp att

offra åt Poseidon.

En gnidsmeden Laerkes igen tillsäge att komma
hit, att hornen han må med guld utsmycka på qvigan,

•ropar Nestor, och Homeros sjunger vidare:

— — — — — Och smeden

kom med tygen i hand, hvarmed konstyrket bedrifves,

städet och hammaren jemte den välarbetade tången,

hvarmed han guldet beredde; till slut gudinnan Atene

kom att offret bivista; den åldrige riddaren Nestor

lemnade guld, och smeden det slöt kring hornen på qvigan

omsorgsfullt, att gudinnan med lust det måtte beskåda.

Ja, helt nyligen har till och med den bekante fornforskaren Schliemann

på det ställe, der enligt hans förmodan det gamla Tröja skall ha stått, gjort

Tig. 283. Blandningskärl Fig. 281. Vas med masker
från det hildesheimska silfverfyndet.

<ett rikt fynd, bestående af guldkärl, som man ansett för Priamos' skatt.

Ytterligare undersökningar skola väl visa, om fyndet verkligen kan tillerkännas

-en så hög ålder. Skulle detta emellertid visa sig vara händelsen, vore det

visserligen, såsom en af de äldsta urkunderna för vår odlings historia, af oskatt-

bart värde.

Den jemförelsevis sent uppkomna myntpräglingen utfördes säkerligen af

samma konstnärer, som i allmänhet syselsatte sig med de ädla metallernas

bearbetning, liksom ju ännu Benvenuto Cellini var juvelerare, bildhuggare,

malmgjutare och myntgravör i en person.

Särdeles vigtiga för oss äro de guldsmycken, man funnit efter etru-

skerna, detta gamla kulturfolk, som synes varit lika framstående genom sin

rika begåfning som sin vetenskapliga och tekniska bildning. Ty värr ha

Uppfinningarnas bok. VI. 17
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dock, om "vi undantaga minnesmärken, hvilka som guldet kunna trotsa årtu-

sendens förstörande inverkan, blott ytterst sparsamma underrättelser om detta

märkvärdiga folk blifvit oss bevarade. Men det lilla, vi erfara, är tillräckligt

att hos oss väcka det lifligaste begär efter en närmare bekantskap dermed.

De etruskiska prydnadssakerna, utmärkta ej mindre genom formens skönhet än

utförandets fulländning, utgöra ännu i dag förebilder, hvilka en god konstnär

kan anse för en ära att endast ha närmat sig.

Hos romarna gick bruket af guld- och silfverprydnader tidtals ända till

öfverdrift. Då nämligen de genom krigen i massor hopade ädla metallerna ej, som

i vår tid med dess lifliga handel, funno användning som mynt, lemnade den rika

tillgången ett godt tillfälle att deraf låta förfärdiga kärl, bildstoder och andra

lyxföremål samt att begagna rikedomen, iklädd sköna former, till medel att

lysa med. Gräfningar, som anställas i trakter, der romerska kolonier fun-

Fig. 285. Skål med en minervabild från det hildesheimska silfverfyndet.

nits eller som romarna på sina krigståg berörde, bringa ännu ofta i dagen syn-

nerligt väl bibehållna arbeten af den antika guldsmedskonsten, hvilka der blifvit

nedgräfda. Sådana skatter ha företrädesvis blifvit funna i Donauländerna. Ny-
ligen har dock stor uppmärksamhet väckts af ett fynd, som den 17 oktober

1868 gjordes vid Hildésheim i Hannover af några med jordarbeten syseisatta

soldater och under namn af det hildesheimska silfverfyndet blifvit verlds-

bekant. De funna sakerna utgöra delar af en präktig bordsservis af massivt

silfver och ovanligt fint arbete. Några synas vara gjutna, andra förete enkla,

med emalj inlagda ornament eller äro delvis förgylda, de flesta äro prydda

med drifna eller väl ciselerade reliefer, som merendels ha en mycket stark upp-

höjning. Fötter och handtag äro gjorda särskildt och ha sedan blifvit fast-

lödda vid kärlens hufvudstycken. Den förnämsta bland dessa oskattbara re-

liker är en två fot hög klockformig krater eller blandningsskål, hvars fot och
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handtag man förgäfves sökte. Hon är utsirad med drifna ornament i grekisk

stil och det täckaste mönster. En stor pokal visar kretsformiga ränder med
djurfigurer. Vaser, på hvilka masker, tyrsusstafvar och blommor äro model-

lerade, eller skålar, af hvilka i synnerhet en med Herakles dödande hydran

och en annan med Minerva förtjena särskildt nämnas, speglar m. m. bilda en

skatt, hvars metallvärde ensamt utom förgyllningarna uppgår till mer än 5 000
kronor. Fyndet förvaras i Berlins museum, och förträffliga afbildningar af de

särskilda pjeserna finnas redan i handeln.

Hos juvelerarkonstens små alster, hvilka då, liksom nu, blott tjenade

tycket för dagen, herskade en oändlig mångfald i uppfinningen; man bar vid

kedjor hängande små halssmycken i form af ringar, kameer, lejonhufvud, my-

tologiska figurer, alldeles som våra dagars berlocker.

Af särskild art voro sorgprydnaderna, hvilka i synnerhet hos etruskerna

spelade en stor rol och tillverkades för alldeles särskilda ändamål samt med allde-

deles egna sinnebildliga betydelser, hvilka ofta vid senare tiders tydningsförsök

Fig. 286. Keltisk armring i museet i Paris. Fig. 287. Bysantinskt örhänge.

gifvit anledning till svåra misstag. Vanligen saknas nämligen betydliga delar

af ett dylikt smycke, eller ersättas de af andra mindre dyrbara ämnen, eller

äro de mindre sorgfälligt arbetade än andra, och detta med en regelbundenhet,

hvarigenom dylika alster af den antika juvelerarkonsten erhålla en alldeles egen-

domlig prägel. Länge kunde man ej för sig förklara denna ofullkomlighet i

utförandet af vissa delar, tills man slutligen trott sig ha funnit nyckeln till

gåtan deruti, att man i de bristfälligt utförda delarna har framför sig de

partier, som skyldes af drägten eller på något annat sätt voro osynliga" för

åskådaren och derför med afsigt mindre utarbetades än de framträdande de-

larna, på hvilka ciseleringen är med den högsta sorgfällighet anbragt.

Derigenom att Byzantium blef det romerska kejsarrikets hufvudstad gjorde

sig äfven i konsten ett inflytande gällande, som inverkade förändrande på de

brukliga formerna och förfaringssätten. Kristendomen var i början konsten föga

huld, ty köttets dödande, som han lärde, kunde ej befrämja den glada lef-

nadsnjutning, som utsmyckningen och lyxen öfver hufvud åsyftade. Tenden-

sen trädde i stället för den okonstlade naturglädjen; man sökte gifva ut-

åh
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tryck åt abstraktioner, och liksom man å ena sidan började använda mindre

dyrbara ämnen, t. ex. förgyldt kopparbleck, i stället för den äkta metallen,

fick å andra sidan symbolen öfverhand. Tanken, som man ville uttrycka,

trädde på formens bekostnad i förgrunden. Härigenom torde den bysantinska

konstens skaplynne bäst förklaras och många i ögonen fallande egendom-

ligheter hos henne blifva begripliga. Konsten blef uteslutande kyrklig.

Denna stränghet i förening med det börjande inflytandet från orienten,

hvilken väl ej visade ifrån sig det praktfulla, men helt och hållet saknade

grekernas harmoniska skönhetssinne, hade till följd guldsmedskonstens förfall.

Det var helt naturligt, att en konst, som i främsta rummet stöder sig på
fantasins glada, naturliga utveckling, på andens frihet och sinnet för det sköna,

Fis. 288, 289. Kyrksaker af emaljeradt guld från 4:e och 5:e århundradena,
funna 1846 vid Chalons sur Saöne.

ej kunde blomstra på en tid, då hennes syskon, vetenskapen och poesin, in-

slumrade i en lång sömn. Muserna öfvergåfvo de folk, som fått till sin upp-

gift att utbreda odlingen.

Först i medlet af ll:e århundradet visade sig efter en lång vintersömn

tecken till en nyvaknad växtkraft hos det ännu ej helt och hållet utdöda

trädet. Och det var i synnerhet i Tyskland, framför allt på Rheins soliga

stränder, som de första blommorna slogo ut, samma nejder, der äfven den ur

den normandiska uppspirade gotiska bygnadsstilen rikast blomstrade. Hade vi

ej redan sett, hvilken nära öfverensstämmelse råder mellan en tids alla konst-

riktningar i afseende på utsmyckningen och huru de alla i detta hänseende huf-

vudsakligen följa bygnadskonstens ledning, skulle denna frändskap på ett

slående sätt falla oss i ögonen, när vi betrakta den tidens relikskrin, dessa guld-
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smedskonstens mästerverk. Man afbildade i miniatyr kapell, domer, grafkor

för att användas till förvaring af de heliga relikerna. Trots den hårdhet och

kantighet, som den tidens stil i sin användning på andra konster ofta företer,

förstod dock guldsmedskonsten att åt sig bevara tillräcklig frihet för att gifva

sina kärl, kalkar m. m. en beqväm och ändamålsenlig form.

I Frankrike erhöll denna konst en synnerlig uppblomstring under Suger,
en verklig »fäderneslandets fader», såsom Ludvig VII, hvars rådgifvare och

minister han var, kallade honom. Denne sjelfständigt och ädelt tänkande man,

som var utgången från en ringa samhällsklass, förstod att väl uppskatta det

i dubbelt hänseende välgörande inflytande, som konsterna i tider sådana som

de då varande utöfva på sinnena. Han lät restaurera och på det dyrbaraste

utsmycka katedralen i S:t Denis och gaf dervid konstnärer och handtverkare

tillfälle att på det skönaste förverkliga sina idéer, åt hvilka hans fina smak-

sinne till och med ofta gaf väckelse och

riktning. Den tidens bästa guldsmeder voro

från Lorraine. Af deras verk har, ty värr,

det mesta gått förloradt, men hvad som

återstår, vitnar om de stora framsteg, deras

konst på en jemförelsevis kort tid gjort.

Ett vackert exempel derpå är den vas, vi

afbilda i fig. 290, eller rättare sagdt dess

infattning, ty det egentliga kärlet af röd

porfyr är antikt och af obekant ursprung.

Suger måste anses som cle sköna kon-

sternas återupplifvare i Frankrike. Hans

föredöme verkade kraftigt äfven på grann-

länderna, i synnerhet England, som dittills

i denna riktning haft föga att uppvisa.

Lyxen började åter syseisätta guld-

smederna, hvilkas arbetskrets förut huf-

vudsakligen varit inskränkt till kyrkokärl

eller kungliga insignier och de smycken,

hvari landsfurstarna och deras gemåler äl-

skade nedlägga sin rikedom och utveckla

sin praktlystnad. Den från 14:e århundra-

det härstammande ring, hvaraf fig. 291

ger oss en afbildning, är ett mycket ka-

rakteristiskt prof på den tidens konstfär-

dighet och smak. Från furstarna började småningom ett allmänt praktbegär

och slöseri sprida sig, och det berättas, att vid Isabellas af Baiern intåg

i Paris 1389 och de deraf föranledda festerna skänker af guld och ädla

stenar vexlats till den för de tiderna ofantliga summan af mer än sextio

tusen guldkronor. De storas rikedom fylde deras skattkammare med dyrbara

smycken och ädelstenar, men det oaktadt fans ännu tillräckligt med ädla

Fig. 290. Antik vas från skattkammaren
i S:t Denis.
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metaller qvar för att tillfredsställa den ännu föga utvecklade handelns behof

af mynt.

Vi kunna ej här inlåta oss på en redogörelse för de betydande konst-

närernas verk; men en af dem måste vi dock särskildt framhålla, ej blott

derför, att han leder våra blickar till det alla konster famnande Italien, utan

äfven emedan han, en af de största mästare i sin konst, på det mäktigaste

bidragit till hennes bloms tring.

Denne konstnär är Benven ut o Cellini, född 1500 i Firenze och till-

hörande en familj, der konsten både öfvades och älskades. Bestämd att blifva

musiker, slog han sig efter eget val på guldsmedsyrket, hvilket

då stod i synnerligt högt anseende. Sedan han förgäfves för-

sökt att få komma på den störste af de florentinska guldsme-

derna, bildhuggaren Bandinellis verkstad, gick han emot faderns

vilja i lära hos Andrea Sand ro, med tillnamnet Marcone.

»Min fader», berättar han sjelf, »förbjöd Sandro att gifva

mig den ringaste lön, och sålunda lärde jag denna konst helt

och hållet för mitt nöje.» Han förvärfvade sig snart namn för

utmärkt skicklighet i sin konst, men måste i följd af en duell

vid sexton år lemna sin födelsestad och begaf sig till Siena,

der han tog anställning hos en guldsmed vid namn Francesco

Cactoro. Härifrån begaf han sig till Bologna och fullkomnade

sig i synnerhet i teckning, allt under det han förtjente sitt

uppehälle genom arbete i sitt yrke. Han återvände nu till

Firenze och förvärfvade sig snart genom sina arbeten, hvilka

röjde lika mycken originalitet i uppfinningen som konstfärdig-

het i utförandet, ett stort rykte, hvilket förmådde de mest betydande guldsme-

derna att genom anbud af höga summor söka fästa honom vid sig.

Då han likväl ej lyckades i Firenze grunda en egen verkstad, begaf han
sig till Rom, der Gemens VII nyss blifvit påfve. Vistelsen här blef för ho-

nom af stor betydelse så väl genom umgänget med liksträfvande konstnärer

som genom de bekantskaper, han här gjorde bland framstående personligheter,

för hvilka han utförde talrika beställningar. Man bar då på hattarna guldme-

daljer, utsirade på mångahanda sätt, i synnerhet med

ciselerade framställningar ur mytologin eller allego-

riska figurer. Ett af de skönaste af dessa arbeten,

om hvars åstadkommande aMa guldsmedskonstens

hjelpmedel, gravering m. fl., förenat sig, eger antik-

kabinettet i Wien. Det föreställer myten om Leda

och utarbetades af Cellini för gonfalonieren G-abriello

Cesarino. Från samma tid härstamma dessutom de

berömda damasceringarna eller, rättare sagdt, de ciselerade, med guld och

silfver inlagda utsiringar, som anbragtes på vapnen och, förut hufvudsakligen

utförda af turkiska konstnärer, nu på ett vida öfverlägsnare sätt utarbetades

af Benvenuto.

Fig. 291.

Ring från 14:e

århundradet.

Fig. 292. Vencziansk ring

från 16:e århundradet.
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Roms intagande af konnetabeln af Bourbon och den oro, som utmärkte

hela denna tid, voro ej egnade att låta vår hetblodige konstnär i lugn urbeta

i sin verkstad. Invecklad i händelserna, lemnade han Rom och uppehöll sig

en tid i Firenze, hvilket han dock, en ej synnerligt varm medborgare, snart

åter lemnade, då det kom i krig med Clemens VII. Hans öden under denna

tid, då han sjelf förde svärdet, höra ej hit, och vi kunna här ej ingå i en

skildring af hans oroliga lif, hvarom han för Öfrigt sjelf så åskådligt vet att

berätta. Den, som intresserar sig d erfor, finner detta ämne utförligare be-

handladt i Goethes verk, hvilken genom sin öfversättning af hans sjelfbiograii

rest en oförgänglig minnesvård åt en af alla tiders största konstnärer.

Tig. 293. Guldsmedsverkstad i 16:e århundradet.

Allt nog, Cellini lemnade Rom, då Paolo Farnese under namn af Paulus III

blifvit påfve, och antog befattningen som myntmästare hos Alessandro di Medici

i Firenze, en befattning, som han dock snart åter lemnade för att i Rom
utverka sig absolution för ett i hastigt mod utdeladt dråpslag.

Då af den nu regerande påfven, som långt ifrån egde företrädarens fri-

kostiga och konstälskande sinne, inga större uppdrag voro att vänta, beslöt

han erbjuda sina tjenster åt den franske konungen Frans I. Han reste

till Paris, fann emellertid ej heller här sina förhoppningar tillfredsstälda och

sökte derefter åter bosätta sig i Rom, der dock ej heller nu något lugnare lif

väntade honom. Ty, anklagad för att under sin anställning som guldsmed och

myntmästare hos påfven Clemens VII ha försnillat guld, kastades han i fän-
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gelse, hvarutur endast kardinalens af Ferrara gunst kunde befria honom. För

denne utförde lian derefter flera arbeten, af hvilka i synnerhet ett saltkar af

emaljeradt guld med allegoriska figurer, föreställande jorden och hafvet, blifvit syn-

nerligt berömdt. Förr tillhörande ambrassamlingen, befinner det sig nu i Wien.

Cellini återvände till Frankrike, och här börjar nu den fruktbaraste

perioden af hans lif. Konungen upplät åt honom tornet Petit-Nesle, och här

inrättade han sig med tyska och italienska arbetare en verkstad, hvilken snart

fyldes med en mängd utkast, halffärdiga och alldeles fulländade bronsarbeten.

Det erkännande, han rönte, var sådant, att han säkerligen ej hade skäl att

beklaga sig öfver att vara tillbakasatt; icke desto mindre finna vi honom i

augusti 1545 åter i Firenze, der han utarbetade modellen till sin Perseus,

och strax derefter i Venezia. Han var en hetsig, fåfäng och ofördragsam

karakter, som i följd af hänsynslösheten i sitt handlingssätt ofta nog både gaf

och fann anledning till stridigheter. I Yenezia stannade han ej länge; han

vände i hemlighet tillbaka till Firenze och grep sig här an med utförandet af

sin Perseus, på samma gång han utarbetade en mängd kärl och smycken af

olika slag, medaljer, statyetter m. m. Ar 1548 var hans bästa arbete, Per-

seus afhuggande Medusas hufvud, färdigt och gjutet. Lika bristfällig som teck-

ningen i många enskildheter än är, lika förträffligt är dock hela intrycket af

bildens linier och rörelser beräknadt. Ofver hufvud gäller om Cellini, att man
i hans arbeten mera beundrar det ursprungliga i uppfinningen och det sjelf-

ständiga i idéerna, vid hvilkas uttryckande han alltid blott följer naturens

lagar och antikens vinkar, än den tekniska fulländningen af de enskilda de-

larna. Han var en i stort skapande konstnär, som vidgade synkretsen för sin

tids konst och derför ännu förtjenar vår beundran, om också hans verk blif-

vit öfverträffade af senare tiders konstnärer. Att uppräkna dem är omöjligt,

då många af dem, ögonblickets skapelser, äro glömda, andra af misstag blif-

vit tillagda andra mästare, andra åter gått förlorade.

De sista tjugu åren af sitt lif tillbragte han, vis af sin vexlingsrika ung-

doms erfarenhet, i Firenze, der han dog den 15 februari 1571.

Hans inflytande på den tidens guldsmedskonst gaf sig öfver allt till

känna. Italien hade ett stort antal, om ej lika betydande, åtminstone fram-

stående konstnärer i detta fack, och i synnerhet blef den romerske juveleraren

Caradosso berömd för sina emaljer och stäldes ofta af sina samtida vid

Celiinis sida.

Den senares snille visade sig dock i beherskandet af ett stort område*

som i hela dess omfång ingen gjort honom stridigt. Representant af en stil,

som han till stor del sjelf skapat, fann han många efterhärmare, och denna efter-

bildning ha vi särskildt tillfälle att iakttaga på de kannor och vaser med hand-

tag, hvilka sedan Celiinis tid pryddes med en massa af sirverk, allegorier, em-

blem, hela tåg af figurer o. s. v. i drifvet arbete. Fig. 294, hvilken visar en

vas med handtag af tyskt arbete från 16:e århundradet, är ett exempel derpå.

Vi vilja ingalunda påstå, att Celiinis riktning var klanderfri i afseende

på ren stil eller god smak, ty han afviker redan från den väg, som följdes



Fig. £94. Praktkärl fiån lG:e århundradet, tyskt arbete.
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under den stora period, hvilken, inledd af Giotto, omfattar den italienska kon-

stens blomstring; lians utsmyckningar hålla sig ofta ej inom gränserna för sin

bestämmelse, ide och utförande stå ej alltid i riktigt förhållande till hvaran-

dra, och genom idens naturalistiska behandling sönderfaller ofta konstverket

inom sig sjelft. Men detta allt oaktadt, har hans verksamhet utöfvat ett var-

aktigt inflytande och gifvit en talrik skara epigoner sjelfförtroende att gladt

och dristigt skapa.

Denna dristighet urartade dock så småningom till ett godtycke, som

i synnerhet gjort sig märkbart i misskännandet af ornamentets väsen.

Ornamentet skall vara ett bihang. Saken, hvarpå det anbringas, har i

och för sig ett bestämdt ändamål, hon må nu vara en knapp, en nål, ett

kärl eller något annat. Hon måste genom sin form motsvara detta ända-

anål, och de på henne anbragta utsiringarna, långt ifrån att härvid vara henne

hinderliga, måste, så framt de ha någon mening alls, ha afseende på detta

-ändamål. En cigarrkopp i form af ett klaver och annat af samma slag, som

man stundom får se, äro smaklösa oting. De gamla höllo sig ej heller fria från

denna smakförvridning, ty vi finna bland uppgräfda terracottasaker dryckes-

bägare i form af vildsvinshufvuden, hvilka dess-

utom, när kärlet skulle fyllas, måste ställas upp

och ned, så att trynet och öronen utgjorde foten.

Mest utsväfvande blef dock denna rikt-

ning under den senare renässansen, då vi finna

kärl i form af drakar, lejon och dylikt,

hvilka endast på det allra ofullkomligaste mot-

svara sitt egentliga ändamål. Det öfverra-

skande och qvicka i iden skulle gifva ersätt-

ning för det naturliga; men ett föremål, som

oupphörligt begagnas, nöter ut qvickheten och

gör henne fadd, till och med om det eljest vore

egnadt att uttrycka en sådan. Men allra minst

får en kanna, ett glas eller något annat, som

har ett bestämdt ändamål, tillika göra tjenst

som skriftafla för att bibringa läsaren en slå-

ende tanke, som han ej sjelf kan läsa sig till

ur sakens egen natur. Sakens ändamål för-

svinner härvid, formen saknar mening, och det tvungna och tillkrystade i

alltsammans förorsakar blott en oangenäm beklämning. Men med allt detta

måste dock erkännas, att om också under den senare renässansen en dålig

smak ofta ledde till missgrepp och öfverlastning, fick dock fantasin ge-

nom de nya medlen och motiven en stor friskhet, hvilken alltid verkar mera

lifvande på konsten än en torr askes, som blott ängslas och plågar sig

sjelf.

Denna stilens förkonstling tilltog allt mer under den följande tiden, då

juvelerarkonsten i synnerhet i Frankrike utvecklade en särdeles liflig verk-

Fig. 295. Agraff från 16:e år-

hundradet i Gröna hvalfvet

i Dresden.
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•samhet, men på samma gång äfven ett tillbakagående i konstnärligt hänseende

gjorde sig allt mera märkbart.

Vi påträffa visserligen ännu ett och annat skönt arbete, och den tekniska

utbildningen af många förfaringssätt, t. ex. emaljeringen, stenslipningen, bearbet-

ningen af bergkristallen, som gifvit oss de vackraste saker, eller af snäckor,

>särskildt nautilus, användningen af nya ämnen till nya verkningar, komma oss

att bortse frän teckningens ofullkomlighet hos en del och stilens oskönhet hos

andra; men intrycket af det hela kan ej jemföras med det, man erfar vid

betraktandet af dylika konstverk från senare hälften af 15:e och förra hälf-

ten af 16:e århundradet.

Det var i synnerhet

en riktning, som utmärkte

den tidens konstverksam-

het, den s. k. miniatyr-

konsten, die kleinkunst,

som blomstrade från slu-

tet af 15:e till långt in i

18:e århundradet och hvil-

ken, om hon också någon

gång lyfte sig till högre

uppgifter, likväl hufvud-

sakligen syselsatte sig med
att framställa föremål i

liten, ja, den allra minsta

måttstock och äfven vid

större arbeten riktade sin

uppmärksamhet förnämli-

gast på den finaste utar-

betning af enskildheterna.

Hon understöddes af den

bland de förnäma rådande

samlarvurmen, som i syn-

nerhet gick ut på hopande

af kuriositeter. De från

denna tid härstammande

konstkabinetten, såsom ara-

brassamlingen, Gröna hvalf-

Tet och andra, innehålla bevis i mängd härför.

Den calabriske presten Faba anbragte i upphöjdt arbete hela Kristi

lidandes historia på ett nötskal och förfärdigade äfven vagnar med spann och

åkande, som tillsammans ej voro större än ett bjuggkorn. Flöttener i Niirn-

berg skar på en körsbärskärna 113 ansigten, Felicitas Neuberger dersamma-

städes hela bibliska scener, hvilka Kleinert i ännu större mängd utförde på en

persikekärna. Hvad Maslizer och bröderna Jamnizer från samma stad åstad-

Fig. 296. Nautiluskärl från Gröna hvalfvet i Dresden.
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kommo i guld- och silfvergjutning, Pier di Nino i Firenze och den mång-

sidige Siries långt senare i Paris i filigran, Lochner i Niirnberg och Rucker

i Augsburg i jernskärning, är i hög grad utmärkt, och ej mindre livad kärnt-

naren Pronner i den förstnämda staden utförde i elfenben och kristall.

De nederländska och de så kallade venezianska spetsarna, liksom de sy-

arbeten och broderier, hvarigenom Susanna Fischer i Augsburg och Caterina

Cantoni i Milano gjort sig berömda, torde" äfven böra räknas hit, liksom de-

hautelissebilder, som Gregoire i Paris utarbetade för medaljonger, andra konst-

stycken, som ofta rent af falla inom gränsen af

det barnsliga, att förtiga.

En alldeles egendomlig riktning gjorde

sig gällande i första hälften af 16:e århundradet,,

den nämligen, att genom föremål af liten och

minsta storlek åskådliggöra vissa områden af

tidens odling och anbringa dessa föremål i ett

skåp med lådor och fack eller i de inre och

yttre delarna af någon miniatyrbygnad. Af denna

riktning, som i synnerhet blomstrade i Augs-

burg, har Franz Trautmann i sin »Geschichte

der kleinkunst» gifvit en utförlig skildring. Som
exempel låna vi ur hans arbete beskrifningen af

en herrgård på landet, som hertig Philipp af

Pommern bestälde hos den rike augsburgske

borgaren Philipp Hainhofer och hvartill denne,

sjelf en stor samlare, uppgjorde ritningen, hvil-

ken han sedan lät en mängd konstnärer och yr-

kesmän utföra. Det dyrbara snickeriarbetet ut-

fördes af Baumgartner; Altenketter och hans

yrkesbröder tillverkade de snart sagdt otaliga

figurerna, Pehner, Miinder och "Walbaum guld-

och silfversakerna; dessutom voro för arbetet

syseisatta målarna Reger och Mozart, plasti-

kerna Mendier och Schwegler, kopparstickaren

Göttich m. fl.

Konstverket afsåg att; gifva en åskådlig

bild af herrelifvet, krigsvapnen och lefnadssättet

bland allmogen. Antalet af de små föremålen

måste ha varit utomordentligt stort, att döma
af den allmänna förteckning, som finnes qvar i

handskrift och är aftryckt som bihang till ett

af Kuglers arbeten. Der angifves blott arten, men ej antalet af föremålen.

Vi skola taga en hastig öfversigt deraf och förutskicka blott den anmärknin-

gen, att naturligtvis allt på platsen omkring slottet framstäldes fritt, medan

deremot det, som fans i" slottets och uthusbygnadernas inre, blott kunde åt-

Fig. 297. Onyxvas från Gröna
hvalfvet i Dresden; från 17:e

århundradet.
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kommas derigenom, att tak m. m. aflyftes, och att utom liflösa föremål äfven

menniskör och djur af alla slag voro afbildade.

Redan tornet vid ingången till gården innehöll en mängd bardisaner,

falkonetter m. m. och utanpå ej mindre än 22 olika dufslag. I vagnsskjulet

till höger sågos skoflar, häckvagnar, skottkärror, brandstegar, hjort- och hårnät

samt andra jagtredskap.

I det lilla tornet näst bredvid fann man petarder, mörsare, dolkar, hake-

bössor, spjut, hellebarder, kartauner, kedjor, halskragar, kruthorn och himlen

vete icke allt hvad. I logbygnaderna

var ingen brist på afbildningar af

hit hörande föremål, spanmålsför-

råd och alla möjliga arbetsredskap

för åkerbruket. Inuti sjelfva slot-

tet sågs i den stora förstugan bland

annat en kaross, spjut i mängd på
väggarna, brandsprutor och ämbar.

Rummen i bottenvåningen voro

försedda med sängar och öfrig in-

redning, i stallet såg man hästar,

i skafferiet allt upptänkligt, som

dit hör, i drängstugan och alla öf-

riga rum för tjenstfolket hela den

på ett eller annat sätt verksamma

tjenstepersonalen. Uppe i herskaps-

våningen var ingenting glömdt; möb-

ler, panelning och bildverk, allt

var här äskådliggjordt i liten mått-

stock för att visa tidens komfort.

Naturligtvis saknades der ej slotts-

herskapet sjelft jemte den unga

familjen. Utanpå slottsfasaden fans

ett slagur och på takåsen ett stork-

näste, hvars invånare kommo ut-

klifvande på sina höga ben; en

mängd småfåglar i brokig fjäder-

drägt sågs der äfven. Det längre

bort belägna fasanhuset innehöll 36

-exemplar, i blomster- och trädgår-

den såg man trogna efterbildningar

af naturen, och der saknades ej

heller menniskofigurer; vid fiskdammen syntes ankor, fiskredskap o. s. v.

Midt på slottsgården var en springbrunn med Herakles och verldsklotet; denna

brunn kunde försättas i verksamhet, men rundt omkring på längre eller kor-

tare afstånd sågos menniskör, djur, vagnar och uti och vid de till venster och

Handspegel i gammalegyptisk stil af

Beaugrand i Paris.
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höger fortsättande delarna af ladugården en mängd idylliska, men äfven pro-

saiska förrättningar, tillhörande det landtliga och husliga lifvet.

Guldsmeden David Altenstetter i Augsburg utmärkte sig i synnerhet

genom sina emaljarbeten, hvaraf det baierska nationalmuseet förvarar särdeles-

vackra prof; andra berömda emalj örer, i synnerhet i emalj måleriet, voro Ding-

linger i Dresden, Magtens i Stockholm och Wien, Ismael Mengs i Hamburg,

Rom och Dresden. Gröna hvalfvet i Dresden innehåller ännu åtskilliga af

August den starkes hofjuvelerare och gunstling Johann Melchior Dinglin-

gers mest framstående arbeten i detta slag, hvilkas tydning, om man vill

göra sig besvär dermed, erbjuder rätt stora svårigheter. Det ena före-

ställer, upplyser den officiela katalogen, ett egyptiskt museum af fornsaker i

miniatyr eller en öfversigt af den egyptiska mytologin efter Dinglingers ide r

alltså som det icke var. Men det mest berömda är stora mogol Aureng-

Zebs hofhållning i Delhi, ett arbete, hvarmed Dinglinger med sin familj och

14 medhjelpare varit syseisatt från 1701 till 1708, alltså åtta år, och för

hvilket han erhöll 157 000 rdr. Det

är ett slags bordsuppsats och be-

står af en silfverplatta, som hål-

ler ungefär 4 fot i fyrkant och är

afdelad i tre gårdar samt omsluten

af framsidorna till de omgifvande-

bygnaderna. Stora mogol sitter i

bakgrunden i en praktfullt smyckad

paviljong på påfågelstronen; bakom
honom ser man en onyxskifva med
en strålande sol och ett lejon, fram-

för honom hans lifvakt i fullstän-

dig rustning, hans slafvar o. s. v.

I förgrunden kommer ett tåg af

vasaller, som bringa sin herskare

skänker, i fantastiska drägter, hvilka

väl lika litet som det öfriga god-

tyckligt anbragta sirverket kunna

göra anspråk på historisk trohet. Alla figurerna äro af guld och praktfullt

emaljerade. ....-.•.,.
„ ,

Först i våra dagar har, såsom redan blifvit nämdt, juvelerarkonsten

åter så väl i tekniskt som konstnärligt hänseende kraftigt uppblomstrat. Or-

saken härtill ligger blott till en del i de genom mekanikens och kemins fram-

steg mera gynsamt gestaltade yttre förhållandena; till en stor del har denna

uppblomstring äfven sin grund i den riktiga insigten, att, der ej nya konst-

motiv frivilligt erbjuda sig åt fantasin, alla försök att frambringa originalitet

äro fruktlösa och att man gör bäst i att taga de gamlas arbeten till rättesnöre

och deras motiv till förebilder. Den på senaste tiden så omåttligt använda

naturalistiska stilen, så lämplig han än vid första påseende synes vara, sär-

Fig. 299. Brosch efter etruskiska motiv af Julius

"Wiese i Paris.
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skildt för juvelerarkonstens syften, kan dock vid sidan af etruskernas lugna

och enkla ornament endast räkna pä ringa framgång. Till denna insigt har

man för andra eller tredje gången åter kommit, och man ser allt mer, huru.

många och just de förnämsta juvelerarna åter nästan uteslutande använda

denna ornamentik, hvilken allena tyckes kunna tillfredsställa det oförvillade

skönhetssinnet. Man vänder tillbaka till gamla mönster och efterbildar dem

antingen troget eller begagnar åtminstone de i dem gifna motiven, så att de-

Fig. 300-302. Smycken i gre-

kisk stil af Fontenay i Paris.

Fig. 303. Urna med handtag
(renässans) af Duron i Paris.

derefter utarbetade konstverken noga motsvara dessa äldre perioders stiL

Egyptisk, assyrisk, etruskisk, bysantinsk och hvad de allt heta de olika sti-

larna äro alla representerade i juvelerarnas glaslådor, och afbildningarna i fig.

298—312 vitna om, med hvilken fin och säker uppfattning konstnärerna ofta

förstå att träffa de gamlas smak. Men framför allt är det karakteren hos-

den period, som redan en gång förut i Italien upptog arfvet efter de gamla

och återgaf clet åt det fruktbärande lifvet, hos denna pånyttfödelsens kläs-
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siska tid, renässansen, som i egenskap af stil åter afpräglar sig på de

nyare konstyrkenas alster.

Denna riktning utgick i synnerhet från Frankrike, som i smaksaker

förstod att göra sig obestridt tongifvande, och särskildt från Paris, der alla

-omständigheter äro i hög grad gynsamma för konstyrkenas utveckling. Den

dragningskraft, denna stad i följd af sin storlek, sitt centrala läge, sina and-

liga hjelpmedel och sin stora förbrukning på arbetets alla områden utöfvar

på de skickligaste arbetarna äfvensom på de största konstnärer och veten-

skapsmän, den rikedom på ämnen, ett storartadt lif här erbjuder fantasin,

den föreställningssättets objektivitet, som i duglighetens ögon gör hvarje ar-

betsfält betydande, den samfärdselns och beröringens liflighet, i följd hvaraf

ett framsteg, en förbättring nästan ögonblickligt blir känd, äro några af dessa

gynsamma förhållanden. Täflan och hundra andra driffjädrar sporra dess-

utom alla krafter, och då de bästa deltaga i striden, måste de mindre be-

;gåfvade genom flit och omsorg söka tillegna sig, livad naturen tillåter snillet

att på kortare väg uppnå.

Särskildt hade i Paris juvelerarkonsten genom inköpet af markis Cam-
panas samling för Louvren, der det största antalet antika arbeten af detta

.•slag finnes, erhållit det yppersta befordringsmedel, ty denna samling erbjuder

ett outtömligt förråd på sköna modeller. Skickligheten hos parisarbetaren

är också i intet afseende beundransvärdare än i det sätt, livarpå han förstår

gifva en ide ett behagligt uttryck. Man kan trygt påstå, att på ingen tid

så fulländade konstarbeten i denna väg blifvit frambragta som i vår egen.

Ty voro än de gamla konstnärerna överlägsna i uppfinningen, öfverträffas de

dock i utförandet af de nyare. Naturligtvis utföras ej alla juvelerararbeten

som konstverk, och det lättare framställningssättet har äfven gifvit anledning

till en tillverkning i massa, hvilken finner det med sin fördel förenadt att

foga sig efter den ofta ännu rätt outvecklade smaken hos den stora massan;

.men äfven häruti finner man från den ena verldsutställningen till den andra

märkbara framsteg till ett bättre.

Paris var och är ännu juvelerarkonstens högskola, och Bapst, Froment-
Meurice, Christoffle, Melerio, Fontenay, Wiese äro namn af första

ordningen i denna smakens hufvudstad. Utom Paris äro Rom (Castellani),

Genova, London, Berlin och "Wien berömda för sina juvelerararbeten.

Juvelerarkonstens teknik. Det återstår oss ännu att yttra några ord

om de tekniska hjelpmedlen och förfaringssätten inom dessa konstgrenar, som
troget ledsagat menniskan från hennes första utvecklingsgrader och hjelpt

henne att försköna sitt lif och förädla sin ande. Vi skola här kunna fatta

oss så mycket kortare, som redan de föregående banden af Uppfinningarnas

bok gifvit oss tillfälle att omnämna de motsvarande grenarna af metallbear-

betningen, emaljeringen, ädelstensslipningen m. ra., och vi här sålunda endast

behöfva tillämpa de der framstälda grunddragen på ett särskildt fall.
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Guldets och silfrets bearbetning i massivt tillstånd är den enklaste af

alla, då hon blott betjenar sig af de vanliga hjelpmedlen, såsom gjutning,

böjning, sträckning, hamring, filning, lödning, ciselering o. s. v. och vår konst-

när ej behandlar sitt ämne annorlunda, än vid större arbeten bronsgjutaren

och vid mindre bleckslagaren och gördelmakaren bearbeta hvar sina ämnen,

endast för det högre värdets skull med mera omsorg och skicklighet. I

konstutvecklingens första tider tillverkades guld- och silfversaker nästan ute-

slutande på detta sätt, i synnerhet genom gjutning och bearbetning af massiva

stänger och plattor. Ja, hos

många folk är det redan om-

talade filigransarbetet,

som endast beror på handens

skicklighet, det mest använda.

Det förarbetar guldet och silf-

ret i form af trådar och små

korn (filo, tråd, gråna, korn,

deraf namnet). Utom i Ita-

lien, der hon ännu begagnar

sig af gamla etruskiska mön-

ster, blomstrar filigraneriets

konst företrädesvis i Ryss-

land, Turkiet, Egypten, Ost-

indien, der de för öfrigt tem-

ligen okunniga arbetarna der-

uti åstadkomma de mest för-

vånande saker. I Italien är

i synnerhet Genova berömdt

för sina filigransarbeten.

Långt flera tekniska

hjelpmedel än bearbetningen

af det massiva guldet fordrar

tillverkningen af ihåliga pryd-

nadssaker, hvilken förarbetar

de ädla metallerna i form af

tunna plattor och ger dem den

yttre formen genom pressning i matriser, genom stansning, drifning eller på
fri hand genom bearbetning med hammaren öfver dornen. Detta slags be-

arbetning användes i synnerhet för sådana föremål, hvilka, såsom vaser och

dylikt, ej kunna åstadkommas genom gjutning.

Vid sådana arbeten, som skola göra intryck genom rikedom och

formfulländning, skall dock konstnären naturligtvis i de flesta fall ej nöja

sig med dessa förfaringssätt för att förverkliga sina idéer. Fast mer skola

flera olika metaller, guld och silfver, ja, äfven stål och brons förenas med
hvarandra för att genom färgernas omvexling frambringa en angenäm ver-

Fig. 305. Porträttram i stile Louis XVI af Christofle i Paris.
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kan. Ytans färgning och etsning, vissa ställens polering och mattering öka

ytterligare denna verkan, hvarefter slutligen genom anbringande af teckning

medelst inlagdt arbete, arabesker på silfver- eller stålgrund, insättning af ädel-

stenar, emaljering m. m. det hela får sin afrundning och konstnärens tanke

sitt fullständiga uttrvck.

I synnerhet vigtig är infattningen af ädelstenar, perlor m. m. Liksom

det redan vid slipningen af dessa kostbara material är en hufvuduppgift att

åstadkomma den största möjliga

ljus- och färgverkan med den min-

sta möjliga uppoffring af massa,

måste juvelerarens bemödande

hufvudsakligen gå ut på att låta

stenen framträda i hela sin stor-

lek, men på samma gång så fästa

honom, att han ej kan falla ut.

Stenar, som företrädesvis

verka genom sin färg, skola der-

vid behandlas annorlunda än så-

dana, hos hvilka, såsom hos dia-

manten, förnämligast den ljus-

brytande förmågan skall göra

sig gällande, och medan de förra

stundom till och med anbringas

på ett med stenens färg överens-

stämmande underlag (folium), sö-

ker man hålla de senare så fria

som möjligt. Stenar i briljant-

snitt eller en capuchon in-

fattas derför a jour, så att den

undre sidan ej är inbäddad i den

omfattande metallen, utan stenen

blott uppbäres i kanten. Perlor,

koraller och djupt färgade stenar,

äfvensom platta diamanter, ro-

senstenar och taffelstenar fästas

deremot omedelbart vid underlaget. Men för att stenens egenskaper skola göra

sig fullt gällande, äro äfven infattningens form och färg af vigt; man emal-

jerar derför de omgifvande delarna eller färgar dem, ja, den ädlaste stenen,

diamanten, infattar man till och med ofta i silfver, emedan bredvid hans

rena färgspel guldets ej gör någon angenäm verkan.

På den senaste parisutställningen och på utställningen i Wien 1873 sågos

hårsmycken i form af paradisfåglar och kolibrier, hvilka endast utgjordes af

idel små tätt bredvid hvarandra stående diamanter, rubiner, smaragder o. s. v.

och voro fästa på en fin, böjlig nål, i hvars spets de vaggade med sina i alla

Fig. 306. Fodral för visitkort i filigran af

Forte i Milano.
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regnbågens färger glittrande vingar. Vidare sågos der blommor, sammansatta af

ädelstenar af nästan blott ett stoftgrands storlek och så fina, att ögat hade svårt

att upptäcka ämnet, hvaraf de voro gjorda, och om man på ett enda blad af

Fig. 307. Juvelerararbetare med drillborren.

en sådan blomma slutligen varsnade tusentals små diamantkorn, kunde man
strax bredvid se halsband och diadem, hvilka kanske ej bestodo af mer än 20

stenar och likväl egde ett värde af en eller en och en half million kronor.

Fig, 308. Diadem; briljanter infattade i silfver af Rouvenat i Paris.

De parisiska och engelska juvelerarnas glasskåp innehöllo ofta många
millioners värde, och likväl skulle innehållet af ett sådant skåp mycket väl

kunnat få rum i ett litet skrin.
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Emalj ering. Men om ädelstenarnas infattning utgör en mycket vigtig

gren af juvelerarkonsten, är hon dock ej i sig sjelf ändamål, utan hjelper

blott stenen att uppnå sitt. Annorlunda är förhållandet med emaljeringen,

som verkar ej genom ämnets dyrbarhet,

utan endast genom den i hennes verk

inneboende iden och dess fulländade ut-

förande.

Emaljeringen ställer de högsta an-

språk på arbetarens bildning, smak och

konstfärdighet; vi skola derför här til-

låta oss att tillägga några ord om denna

konst, som utgör en gren af måleriet.

Som vi veta, är emaljen hufvud-

sakligen ett ogenomskinligt glas, som

insmältes på föremålets yta och färgas

med metalloxider ; vi ha också redan

i det föregående sett, huru sådana glas

och deras färgmedel sammansättas. För

konstnären äro dock de kemiska insig-

terna ej ensamt tillräckliga. Af en god

emalj fordrar man, att han vid gjut-

ningen utbreder sig fullkomligt likfor-

migt på metallen, ej flyter öfver den

på förhand utmärkta ytan, visar en

ren, glänsande yta af fullt likformigt mättad färg samt bibehåller sig fast och

varaktig mot de inflytelser, för hvilka han kan vara utsatt. Aro dessa for-

dringar redan hos en enfärgad emalj ej lätta att uppfylla, blir uppgiften

ännu ytterligare försvårad, då det är fråga om att genom emaljering åstad-

komma mångfärgade teckningar och mål-

ningar. De till färgning användbara me-

talloxiderna gifva nämligen glasmassan

en helt olika smältningsgrad, så att de

ej på samma gång kunna insmältas.

Ty emaljpulvret, som uppdrages i bland-

ning med en eterisk olja, får dervicl ej

blifva fullkomligt tunnflytande, utan blott

så till vida uppmjukas, att det, sedan

oljan förflygtigats, som ett långsamt upp-

hettadt harts, utan att flyta, sammansmäl-

ter till en enda sammanhängande massa,

som antar en speglande yta. Denna tem-

peraturgrad måste konstnären väl känna och noga iakttaga. Skall han derför

förena emaljer af olika smältningsgrader med hvarandra, måste han först upp-

draga de mest svårsmälta, derpå de mindre svårsmälta och så fortfara, tills han

Eig. 309. Hål-smycke af ädelstenar af

Beaugrand i Paris.

Fig. 310. Gammalegyptiskt emaljeradt

armband.
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kan sluta med den lättsmältaste. Det är naturligt, att detta förfaringssätt,

i synnerhet vid framställande af färgernas öfvergångstoner, skall erbjuda stora

svårigheter. Icke desto mindre förstå konstnärerna ofta att genom fulländ-

ningen af sina arbeten för den okunnige åskådaren till den grad dölja det

oändligt mödosamma i sin konst, att denne ej tror andra hinder här vara

öfvervunna än dem, äfven olj- eller porslinsmåleriet erbjuda.

Emaljeringskonsten är mycket gammal. Till och med folk, hvilka i lik-

het med kineserna ej hunnit synnerligt långt i glasindustrin, med hvilken

denna konst dock är nära beslägtad, åstadkomma i måleri med insmälta glas-

flusser utmärkta saker. De gamla egypterna forstodo sig liksom etruskerna

på emaljering, och från bysantinernas tid ha vi beundransvärda arbeten i be-

håll. Men sin högsta utbildning erhöll dock konsten först i 15:e århundradet,

då i Frankrike och Italien utmärkta konst-

närer, bland dem Antonio del Po 11a-

juolo från Firenze, arbetade i denna

konstgren.

I 16:e århundradet uppnådde emalj-

måleriet sin blomstring i Limoges. Pierre

Penicaud, Pierre Rexmon, Jean
Courtois, Leonard Limosin och andra

hafva i en mängd vaser och andra föremål

skapat konstverk, som nu af kännare be-

talas med oerhörda summor. Af synnerlig

fulländning äro de från denna tid härstam-

mande s. k. gr i sail le arbetena, målningar

med grått på grått. När sedermera i raa-

j olikan ett ämne erhölls, som med en lät-

tare behandling gaf konstnären större fri-

het och ett medel att hastigare utföra sina

idéer, blef emaljeringens område allt mera

inskränkt. Hon bibehöll sig dock fortfa-

rande vid utsirandet af synnerligt dyrbara

arbeten inom guldsmedskonsten af det slag,

som vi redan vid omnämnandet af 17:e århundradets »kleinkunst» (Dinglinger,

Mengs m. fl.) lärt närmare känna.

Emaljen användes ej blott till utsmyckning, utan äfven, såsom redan är

nämdt, till frambringande af sjelfständiga egendomliga konstverk, i hvilka

fall han vanligen insmältes på kopparplåtar. Man kan inom honom särskilja

tre hufvudslag, hvilka alla till material använda en glasmassa, som vanligen

genom tillsats af tenn- och blyoxid gjorts lättsmält och ogenomskinlig. Sedan

denna massa smält väl samman, hälles hon i kallt vatten och sönderstötes

derefter till ett mycket fint pulver, hvilket omröres med olja och derefter upp-

drages på de antingen upphöjdt utarbetade eller ruggade metallytorna.

Fig. 311. Bysantinskt reliquia-ium

i emaille cloisonné.
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Det första, från Orienten härstammande slaget har en viss likhet med

de gamla glasmosaikerna. Emaljerna af detta slag hopsättas af enfärgade

stycken, skilda från hvarandra genom konturer af metall; menniskofigurernas

muskelpartier äro äfven ofta återgifna i detta ämne.

Det andra slaget, som i Italien under renässansen nådde sin skönaste utbild-

ning, är en med emalj öfverdragen relief på guld-, silfver- eller koppargrund och

liksom det förut nämda slaget utfördt så väl mosaikartadt som i fullständig målning.

Det tredje slaget är det fullständiga

miniatyrmåleriet med emalj färger på guld,

såsom det nu förnämligast i Geneve an-

vändes for utsmyckning af urboetter. Det

är det fullkomligaste, men också det svå-

raste att utföra.

De metallränder, som förekomma på

det äldsta emaljslaget, inläggas antingen i

emalj massan, som i de äldre tiderna alltid

var genomskinlig, eller lemnas de som mel-

lanväggar qvar, då man i underlaget utar-

betar små fördjupningar för emaljen. Deraf

indelas emaljerna i cloisonnés och champs
levés. Den senare metoden utbildades under

medeltiden sålunda, att man försåg metall-

grunden med teckningar i relief och deri-

genom förhöjde den genomskinliga emalj-

massans verkan. I Frankrike, dit denna

konst kom från Italien, erhöll hon namnet

basse taille.

Det andra slaget, som företrädesvis

användes inom juvelerarkonsten vid emalje-

ring af ädelstenarnas infattning, af ring-

ytor, figurer o. s. v., har i en synnerligt

•egendomlig, i Limoges blomstrande använd-

ning frambragt verkligt beundransvärda al-

ster; vi mena de kopparkärl, som öfverdro-

gos med en mörkblå emaljmassa, på hvilken

man med mer eller mindre genomskinliga

emaljfärger utförde målningar. Schatteringarna åstadkommos genom den mer

eller mindre genomskimrande bottnen, medan hår, veck och dylika enskildheter

ofta höjdes med guldfärg. I Italien (Benvenuto Cellini) tog man ädla metal-

ler, öfverdrog dem med hvit grund och målade derpå med oftast ogenomskin-

liga färger. Sådana emaljer finnas i alla konstkabinett och betalas af sam-

lare med höga pris. Renässansen har frambragt utmärkta arbeten i denna

väg, och de redan omnämda miniatyrarbetena af en Dinglinger m. fl. äro

mycket ofta försedda med en rik och konstfull emaljering.

Fig. 312. Emaljerad vas med handtag

från Limo«;es.
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Den för miniatyrmåleriet erforderliga ogenomskinliga färgskalan upp-

stäldes 1632 fullständigt af Tontin.

En med emaljeringen i många afseenden jemförlig art af utsmyckning är

den redan sedan länge bekanta ni el le ringskonsten. Hon består deruti, att

i silfver graverade teckningar fyllas med en svart massa (nigeli um) och

derpå slipas. Niellon består af en blandning af silfver, koppar eller blyr

hvilken sammansmältes med svafvel, så att metallerna förvandlas i svafvel-

metaller. De senare hafva en djupsvart färg och kunna i pulveriseradt till-

stånd insmältas i silfver; de dermed fylda utsiringarna äro derför mycket var-

aktiga. De bästa nielloarbetena göras nu mera i Ryssland, och i synnerhet

har Tula blifvit genom sina dosor berömdt inom denna konstgren.

Efter dessa olika metoder utföra nu guldsmeden och juveleraren sina ar-

beten, hvartill naturen i sina ädlaste alster temnar råämnena. Ar det än huf-

vudsakligen blott mineralriket, som härvid tages i anspråk, användas dock för

vissa särskilda ändamål inom modverlden äfven naturliga organiska alster,

hvilka utmärka sig genom skön form eller färgprakt och härigenom låta an-

vända sig till prydnader. Sålunda sågos på den senaste utställningen i Paris

grant färgade skalbaggar med metalliskt glänsande täckvingar, som på ett sär-

deles smakfullt sätt blifvit arbetade till smycken, och en engelsk juvelerare

hade till och med förvandlat halsar och hufvuden af små kolibrier, hvilka nyfiket

tittade ut ur en konstnärligt ciselerad ring, till knappar och broscher.

Guldsmedskonstens större arbeten kunna vi här ej särskildt behandla.

Hennes medel och metoder äro inga andra än de, som metallbearbetningen

öfver hufvud begagnar, och vi skulle blott kunna betrakta den konstnärliga

iden och det höga värde, sådana verk ega, som något egendomligt. Men
livar skulle vi väl stanna, om vi ville framhålla och beskrifva blott de i

konstnärligt afseende mest betydande af de otaliga äreskänker och pris,

som i sådana konstverk pläga utdelas. Lika litet kunna vi utsträcka vår

uppgift derhän att vilja afhandla den fabriksmässiga bearbetningen af de

ädla metallerna till sådana föremål, som ingå i det dagliga bruket, till bords-

kärl och dylikt, om än detta ämne skulle erbjuda mycket af intresse. Vi

måste nöja oss med det sagda och uppskjuta också till ett annat tillfälle

att beskrifva en af de märkvärdigaste konstanstalter i verlden, den, som eges

af huset Christofle i Paris.



Träets förberedande behandling: tork-

ning, impregnering m. m. — Dess bearbetning

i forntiden. — Maskiner. — Sågverk. — Fa-

ncrsågar. — Hyfvelrnaskiner, tupp friisar, svarf-

var. — Universalmaskiner. — Stäfmaskinen.

— Träsnideri. — Möbelsnickeri. — Dessa

V slöjdgrenars utveckling intill våra dagar.

Det har varit en mycket

äng tid, då metallernas rike var

för menniskan tillslutet och hon för

att fylla sina behof af husgeråd

och verktyg endast hade andra af na-

turen erbjudna hjelpmedel att tillgå,

ja, upptäckten af den vigtigaste me-

tallen, jernet, tillhör nästan redan,

den historiska tiden. En riklig er-

I sättning härför, åtminstone i afse-

ende på myckenhet, erbjödo forn-
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tidens urskogar i träet, en artikel, hvarpå nutidens kulturstater redan börja

lida en känbar brist. I de täta skogarna funno menniskorna ej blott en skyd-

dande tillflyktsort, utan äfven en förrådskammare, hvarifrån de kunde hemta

sina verktyg och redskap både för krig och fred. Och det är ej allenast ämnet,

som den frikostiga skogen lemnar; ofta har han äfven redan mer eller mindre

gifvit det den nödiga formen. Bland urskogens på tusenfaldigt sätt formade

grenar och rötter finner den härför skärpta blicken ett rikt urval af redan till

större delen färdiga spjut, bågar, klubbor, hackor m. ni., hvilka endast fordra

-ett obetydligt arbete för att erhålla en för ändamålet fullt brukbar form.

Det nu varande kulturlifvet har visserligen, jemfördt med det uräldsta

tillståndet, tusenfaldigt ökat våra hjelpmedel, men på samma gång äfven

våra behof. Mången bygnads- eller maskindel, månget redskap, hvartill förut

uteslutande användes trä, tillverkas nu allt mera af jern, utan att derför

träåtgången i någon mån minskas. Länder finnas, som se sig nödsakade

att fylla sitt trävarubehof genom införsel utifrån, och handeln med skogs-

alster erhåller äfven derför en allt större betydelse. Man har till och med
börjat med konst framställa ämnen, som skola ersätta träet. Huru denna

starka förbrukning af trävaror framkallat en skogsafverkning, som hos na-

tionalekonomerna väckt allvarsamma farhågor, ha vi redan i tredje bandet

af detta arbete visat.

Der ha vi äfven afhandlat träets kemiska och fysiska egenskaper, tim-

rets fällande och första bearbetning m. m., hvarför vi, hänvisande dertill,

genast kunna öfvergå till det ämne, som här skall syseisätta oss.

Träets förberedande behandling, torkning, impregnering m. m. Lik-

som hvarje organism, består träet af flytande och fasta ämnen; för att er-

hålla de senare måste vi taga de förra med på köpet, fastän de i tekniskt hän-

seende äro till men. Ty medan träets hufvudmassa, fibrerna, i och för sig eger en

betydlig motståndskraft mot vanliga inverkningar, är det hufvudsakligen de i stam-

men befintliga safterna, som förorsaka träets förstöring, som göra, att det ruttnar,

spricker, blir maskstunget m. m. Träsaften består till större delen af vatten,

hvari åtskilliga organiska ämnen, såsom socker, gummi, ägghvitartade ämnen,

syror, salter m. m., äro upplösta. Utpressad eller utlakad ur den råa stam-

men, öfvergår saften hastigt i jäsning; försiggår denna jäsning i stammen, an-

gripas träfibrerna, och alltsammans förvandlas slutligen till en murken massa.

Den första behandling, den fälda stammen underkastas, är följaktligen

torkning i luften, hvarigenom dock endast vattenhalten minskas, medan de

jäsbara ämnena stanna qvar för att, så snart träet åter blir utsatt för fuk-

tighet, på nytt börja sin kemiska verksamhet. Träets vattenhalt är betydlig

och uppgår hos poppel- och pilarter ända till 60 procent af hela vigten, hos

de hårdare träslagen till ungefär 30—40 procent. Förvaras stammarna i skjul,

der luften har fritt tillträde, bortgår allt efter deras tjocklek under loppet

af 72
till 1 år hälften af denna fuktighet; trä, som användes af snickare,

pianofabrikanter m. fl., fordrar en flerårig torkning. Men äfven det bäst luft-
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torkade trä innehåller ännu allt jemt omkring 10 procent vatten, hvilket endast

kan aflägsnas genom torkning i bakugnar eller särskilda torkugnar eller deri-

genom, att virket en lång tid förvaras i uppvärmda verkstäder. Metoden att

genom upphettning aflägsna fuktigheten från träet är dock endast användbar,

då lufttorkning föregått. Ugnstorkadt trä har i viss grad förlorat egenskapen

•att åter upptaga fuktighet, då saftbeståndsdelarna genom hettan förändrats

och särskildt ägghvitan stelnat.

Vid torkningen minskas träets omfång, och om denna sker for hastigt,

'uppstå sprickor. Detta inträffar lätt på afbarkade stammar; barkens qvar-

Jemnande har åter den olägenheten, att torkningen går allt för långsamt. Man
brukar derför ofta taga en medelväg, i det man endast afskalar barken här

och der i ring- eller spiralformiga stycken. Ojemn torkning eller inträngande

.af fuktighet i ena sidan af tort trävirke gör, att det slår sig krokigt eller

»kastar» sig, som man säger. Mindre trästycken torka naturligtvis fortare än

•större, hvarför äfven snickare, svarfvare m. fl. bruka först groft tillforma sina

arbetsstycken af lufttorkadt trä för att sedan låta den halffärdiga pjesen ligga

och torka ett par månader, innan arbetet fulländas.

Utom detta vanliga förfarande har man äfven en hel mängd andra sätt

att bereda och förvara trä, hvilka antingen endast afse att påskynda den van-

liga torkningen eller att helt och hållet bortskaffa saftbeståndsdelarna ur träet

•eller också att åstadkomma en kemisk förändring af de senare, hvarigenom

de bli oskadliga. livad torkningen angår, har man med fördel användt luft-

pumpen i förening med en tillsluten torkkammare; det inses nämligen lätt, att

luftförtunning och värme i förening böra vara kraftiga medel för vattnets af-

lägsnande ur träet. En annan nyare metod är träets behandling med öfver-

hettad ånga. Angå, upphettad till 150° C, har visat sig vara ett särdeles

kraftigt medel att utdraga vattnet; vid några graders högre temperatur är hon

dock i stånd att förkola träfibrerna.

Att på våta vägen genom urlakning aflägsna träsafterna är otvifvelak-

tigt ett grundligare medel än att endast utdrifva vattnet. Redan länge har

inan brukat urlaka stammarna i rinnande vatten; för samma ändamål utsätter

man ofta råa bräder för regn, innan de torkas. Urlakningen med kalit vatten

försiggår dock så långsamt, att stammarna måste ligga i vattnet två ända

till tre somrar. Samma ändamål vinnes på några få timmar genom urkok-

ning med vatten; enklast är dock användning af ånga. Låter man ånga

strömma in till det i ett slutet rum förvarade träet, öppnas dess porer, saft-

beståndsdelarna upplösas och bortföras af vattnet, och på lådans botten

samlas en starkt färgad vätska, allt efter träslaget skiftande mellan ljus-

gult och svart. Utdrifningen är verkstäld, när efter vid pass 50 timmar det

aftappade vattnet är fullkomligt färglöst. Sålunda behandlade stammar kunna

sedan pä kort tid genom torkning i luften eller i torkkammare erhållas vida

torrare, än om de utan föregående ångkokning stått till torkning i flera år.

På detta sätt torkadt trä upptager ej heller så lätt fuktighet, hvarigenom

kastning undvikes, och är derför mycket användbarare för både timmerman-
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nen och snickaren, än om det endast torkats på vanligt sätt. Alla träslag

erhålla likväl genom denna behandling en mörkare färgton. En vigtigare om-

ständighet är, att träet efter denna behandling, så länge det ännu är varmt

och vått, låter böja sig, huru man behagar. Hålles det inspändt i den önskade-

formen, tills det torkat, bibehåller det denna, Denna det ångkokta träets

egenskap har man naturligtvis på mångfaldigt sätt tillgodogjort. Särskildt har

möbeltillverkningen förstått att draga fördel deraf, och de från Wien på senare

tid i stor mängd i handeln kommande möblerna visa vackra prof på saker

förfärdigade af på dylikt sätt behandladt trä.

Vissa slags träpjeser, i synnerhet jernvägssyllar och telegrafstolpar, im-

pregnerar man med kemiska ämnen, såsom lösningar af jern- och koppar-

vitriol, klorzink, sublimat, kreosot o. s. v., för att såmedelst skydda dem mot

förruttnelse, ett ändamål, som derigenom mer eller mindre fullständigt vinnes.

Då träet genom denna behandling dels antar en mörkare färg, dels erhåller

mer eller mindre förändrade egenskaper, kommer en sådan beredning ej i fråga

med bygnads- och arbetsvirke.

Historik. Träets bearbetning har på långt när ej till sitt förfogande en sådan

mängd af hjelpmedel, som stå metallarbetaren till buds. Träet kan hvarken

smältas eller smidas, och dess klyfbarhet lemnar blott ringa ersättning härför..

Träets formning består således nästan uteslutande i sonderdelning och utskär-

ning med skarpa verktyg. Den nyss omnämda böjligheten i varmt och fuk-

tigt tillstånd bildar ett litet undantag från den allmänna regeln, och man kar*

till och med genom pressning åstadkomma en mindre formförändring af sålunda

uppmjukadt trä. För öfrigt utgöras de vanligaste medlen för träets bearbet-

ning af de verktyg, som vi frän barndomen varit vana att se handteras af

timmermän, snickare, tunnbindare in. fl., såsom yxa, såg, hyfvel, borr, knif och

stämjern m. fl. I allmänhet har maskinarbetet ännu ej vunnit samma höga

grad af användning vid träets bearbetning, som det redan har vid metallernas.

Egypterna anses vara det äldsta folk, hos hvilket verktygen för träets

bearbetning nådde någon större utbildning. De hieroglyfiska framställningarna

på raumiekistorna vitna om en högt uppdrifven färdighet i träsnicleri. Spets-,,

rund- och flackmejseln anses som egyptiska uppfinningar; yxan och bilan ära

sannolikt vida äldre, hvaremot sågen, borren och knifven så väl som vinkel-

mätaren och vattenpasset förskrifva sig från en senare tid. Sedan egypterna

knutit handelsförbindelser med Asien, började deras skurna kärl visa vack-

rare former och ädlare ämnen, t. ex. ebenholts.

Af de gamlas skrifter synes, att man redan tidigt förstod att bedöma de»

olika träslagens värde och vid tempelbygnader, träsnideriarbeten m. m. företrädes-

vis använde de ädlare sorterna, såsom ebenholts, cypress-, ceder-, oliv-, rosen-

och sandelträ. Som ett framstående exempel på användning af dylika ädla trä-

slag anför Plinius i sin sextonde bok Dianatemplet i Efesos, sorn i 120 år

stod under bygnad. Taket var af cederträ, medan dörrarna voro gjorda af

cypressträ, som förut i fyra år legat i segt lim för att derigenom erhålla den
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högsta möjliga grad af varaktighet. Också bibehöllo sig dessa dörrar i oför-

.ändradt tillstånd i nära 200 år, d. v. s. tills branden förstörde den herliga

bygnaden. På nyss nämda sätt impregneradt trä lär under vanliga förhållan-

den kunna hålla sig i öfver 1 000 år. Hos en del gamla författare (Pljnius,

Yitruvius m. fl.) finner man äfven anmärkningar, ofta visserligen ganska

egendomliga, rörande träslagens naturliga beskaffenhet, deras värde som
bygnadsämnen och till konstnärliga ändamål, äfvensom angående den lämpli-

gaste tiden för trädens fällande.

Fig. 314. Flerbladis; såg

Hvilket högt värde forntiden satte på de ädlare träslagen, finner man
deraf, att den persiske konungen Darios af etioperna som skatt betingade sig

jemte andra af deras lands dyrbara naturalster äfven ebenholts.

De på den senare tiden mycket fullkomnade maskinerna för träets be-
arbetning likna i hufvudsak de betydligt äldre maskinerna för arbeten i me-
tall, om också träets olika egenskaper gjort åtskilliga förändringar i deras
bygnad nödvändiga. Sålunda kan man nu mera ej blott klyfva, såga, hyfla,

borra och fräsa träet, utan äfven på en träyta med valsar, pressar eller stam-
par åstadkomma upphöjda eller fördjupade utsiringar, efter behag böja trä i
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upphettadt och fuktigt tillstånd, ja, till och med genom gjutning i formar åstad-

komma träornament, i det man knådar en helt och hållet eller endast delvis-

af trämjöl bestående deg i formar och låter massan hårdna.

Maskinsågar. De nu mera begagnade maskinsågarna kunna indelas i tre-

hufvudafdelningar: ram sågar, cirkelsågar och b and sågar. De första

voro de tidigast begagnade, men ha under tidernas lopp undergått be-

tydliga förbättringar. Ramsågarna bestå, såsom namnet antyder, hufvudsak-

ligen af en i lodrät eller vågrät led fram- och återgående ram, hvari de såg-

blad, mot hvilka virket föres fram, äro inspända.

Med vatten- eller vindkraft drifna ram- eller qvarnsågar, såsom de äfyen

kallas, emedan de vanligen drefvos i samband med qvarnverk, skola redan i 16:e

århundradet funnits i Norge och Holstein. Bevisligt är, att år 1596 en med
vattenkraft drifven såg fans i Zaandam i Holland. I England infördes ej

Fig. 315. Cirkelsåg.

maskinsågar före l7:e århundradet, och då under starkt motstånd från den

arbetande befolkningens sida, emedan hon ansåg detta skadligt för sina in-

tressen. Några af de först bygda sågverken blefvo till och med förstörda af

arbetarna, och parlamentet såg sig för att lugna sinnena föranlåtet att förbjuda

dylika verk. Först i medlet af förra århundradet ansågs detta beslut ha för-

lorat all kraft, och maskinsågningen fick nu allt mera öfverhand.

General Bentham skall ha varit den förste, som anvandt ångkraft för

drifvande af sågar, liksom de äfven skola blifvit af honom förbättrade; ett

honom 1793 meddeladt patent på en dylik maskin finnes ännu i behåll. På
alla äldre ramsågar finnes städse den anordningen, att trästammen, som skall

sågas, fastgöres på en lång smal ram, den så kallade släden, hvilken under

sågningen ryckvis skjutes emot sågen, medan denna har en rörelse, som är

rätvinklig mot träets. Denna inrättning finner man så väl på sågar med lod-

rät ram, hvilka användas vid sågning af bjelkar och plank, som vid sågar
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med vågrät ram, hvilka hufvudsakligen begagnas för sågning af bräder och

faner. Alla dessa anordningar hafva dock den olägenheten, att släden måste gå

tom tillbaka, hvarigenom kraft och tid förloras. Man har derför på senare tiden

alldeles utelemnat släden och låter i stället sågstycket skjutas fram genom ett

par af en särskild utvexling drifna refflade valsar.

På sådant sätt inrättade sågar lämpa sig dock ej väl för bearbetning

af fullkomligt runda stammar, utan fordra, att dessa äro kanthuggna på två

sidor för att hafva en någorlunda bred och jemn yta, livarmed de kunna ligga

an mot matarvalsarna, mot hvilka de tryckas af ofvantill befintliga, med häf-

stångsbelastning försedda tryckvalsar. Fig. 314 visar en flerbladig sågram;

Bandsåg.

sådana begagnas med ända till 10—12 bredvid hvarandra inspända sågblad.

Afståndet mellan bladen är naturligtvis afpassadt efter den tjocklek, bräderna

skola erhålla. Ramen rör sig i lodrät led i styrningar, anbragta på insidorna

af en stark gjutjernsställning. I ställningens öfre del är en vågrät axel lag-

rad, hvilken i sina båda ändar är försedd med ett utanför ställningen be-

fintligt svänghjul, hvilket på samma gång tjenar till remskifva. På ytter-

sidorna, af dessa svänghjul befinna sig tappar för de båda vefstakar, hvilka

nedtill leda mot tappar på ramen och tjena till att förvandla den roterande

rörelsen till en fram- och återgående. Släden, hvarpå stocken är fäst, skjutes

ryckvis framåt medelst en af ramen sjelf i rörelse satt matarinrättning, hvil-

ken består af en häfstångsförbindning, ett spärrhjul och en kuggstångsvexeL
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Kuggstängerna befinna sig en på hvardera sidan under släden och räcka ut-

med hela hans längd; de i dem ingripande drefven (ej synliga på afbildningen)

befinna sig på spärrhjulsaxeln. För hvar gång ramen lyftes, under hvilken rö-

relse sågbladen gå tomma, d. v. s. ej skära, vrides spärrhjulet medelst häfstänger

och spärrhake något, och släden med stocken skjutes på detta sätt fram mot de

i nästa ögonblick nedgående sågbladen. Då sågbladen ej äro lodrätt inspända i

ramen, utan tänderna bilda en sned linie, livars högsta punkt skjuter fram

öfver den lägsta i motsatt led mot stockens rörelseriktning, erhålles på detta

sätt rum för frammatningen. Den vid sidan på figuren synliga remmen löper

på en löst på spärrhjulsaxeln sittande remskifva under hela den tid, sågningen

varar, och begagnas först, då släden skall gå tom tillbaka, då hon inskjutes

på en med nämda axel fast förenad remskifva.

Fig. 317. Tangentialhyfvelmaskin.

I fig. 315 är en cirkelsåg afbildad. Detta slags sågar arbeta synner-

ligt fort; det kretsformiga sågbladet sättes nämligen i en hastig kringsväng-

ning, hvilken medgifver en jemn och hastig frammatning af sågstycket. Då
likväl dylika sågblad, om de ej skola bli mycket dyra och föga varaktiga,

endast kunna göras med en liten diameter, äro cirkelsågarna hufvudsakligen

lämpliga för sågning af tunnare stycken; endast undantagsvis har man kon-

struerat sådana äfven för sågning af gröfre stockar.

Fig. 316 visar inrättningen af en b and såg. Afven detta slags sågar

användas förnämligast för sågning af tunnare trästycken, emedan vid sågning

af tjockare stammar motståndet lätt blir så stort, att sågbandet glider på
skifvorna eller också genom friktionen upphettas till den grad, att härdningen •

försvinner. Bandsågar äro i synnerhet lämpliga för sågning efter böjda linier,

t. ex. af spant till fartyg m. m.
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Fanersågar. Då man vill såga träet i mycket tunna skifvor, såsom

fallet är vid tillverkningen af faner, försvåras uppgiften till en viss grad,

emedan man här har att göra med hårda och ofta ganska vresiga träslag, hvilka

lätt brytas. Fanersågarna måste derför vara med den största omsorg och

noggranhet gjorda, så att deras gång är synnerligt jemn; träets dyrbarhet

gör dock nödvändigt, att mängden af spån inskränkes så mycket som möjligt,

hvarför mycket tunna sågblad böra användas. I synnerhet af det sistnämda

skälet har man på senare tiden i stället för sågblad försett dessa maskiner

med knifvar eller hyfveljern, som sträcka sig utefter hela trästyckets bredd

och i ett enda fortlöpande snitt afskala de tunna bladen. Så inrättade ma-
skiner kallas fanerhyfvelsmaskiner. Under det man med de bästa faner-

sågar af en 7 linier tjock planka erhåller 20, högst 25 faner, hvilkas tjocklek

ej öfverskrider en sjettedels linie, så att mer än hälften deraf går bort som

spån, skär man med den andra maskinen 100, ja, ända till 150 blad, som i

tjocklek sålunda ej öfverstiga ett pappersblads. Man har äfven inrättat fa-

nerskärningsmaskiner på det sätt, att det cylindriskt formade träblocket cen-

tralt fästes på en kringsvängande axel och knifven i tangerande riktning fö-

res emot det, så att han gör ett

spiralformigt snitt, hvarigenom fa-

ner af betydande längd erhållas.

Man skiljer derför mellan plan- och

spiralhyfvelsmaskiner. Fransmän-

nen ha i synnerhet hunnit långt i

förfärdigandet af dylika maskiner;

särskildt må här som tillverkare

af sådana nämnas mekanikerna

Garand, Bernier och Arbey i

Paris. En god planhyfvelsmaskin

kostar i Paris 8 000 franc (5 600 kronor).

Fig. 318. Hyfvelcylinder med spiralformiga knifvar.

Hyfvelmaskiner. Från fanerhyfvelsmaskinerna komma vi helt naturligt

till de egentliga trähyfvelsmaskinerna, hvilkas ändamål är, ej att framställa

tunna skifvor, utan att åstadkomma jemna och glatta ytor. De första ännu

temligen ofullkomliga hyfvelmaskinerna konstruerades af engelsmännen Hatton

(1776) och den redan förut omnämde Bentham (1791). En maskin af detta

slag, hufvudsakligen afsedd för förfärdigandet af lavettramar och dylika ar-

beten, bygdes af Bramah 1802 för arsenalen i Woorwich. Han var försedd

med ett stort vågrätt hjul, som sattes i omlopp af en ångmaskin; på hjulet

voro fästa 32 kupiga mejselstål och 2 hyfveljern, under hvilka arbetsstycket

långsamt rörde sig framåt. Snart derefter uppfunnos de första ge sim s- eller

listhyfvelsmaskinerna, sedermera åtföljda af en mängd på ganska skiljak-

tigt sätt anordnade hyfvelmaskiner. Hos en del af dessa maskiner äro knif-

varna fästa på vågrätt, hos andra på lodrätt kringlöpande skifvor eller cy-

lindrar, och man har på grund häraf indelat trähyfvelsmaskinerna i tvä klasser:

Uppfinningarnas bok. VI. 19
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parallel- och tangentialhyfvelsmaskiner, af hvilka de senare äro de

mest använda.

En dylik mycket enkelt inrättad hyfvelmaskin för tillverkning af faso-

nerade gesimser och lister visar fig. 317. Af de båda dragremmarna åstad-

kommer den nedre arbetsstyckets framskjutande mot den 2 000 till 3 000

hvarf i minuten kringlöpande cylindern, vid hvilken knifvarna äro fästa och

som sättes i rörelse af den öfre remmen. HH äro tryckvalsar för arbets-

styckets fasthållande.

Lämpligast för bearbetning af jemna ytor har man funnit de af parisme-

kanikerna Mareschal och G o de au konstruerade tangentialhyfvelsmaskinerna,

hvilka utmärkas af sina skrufformiga knifvar. Denna knifvarnas egendomliga

form afser åstadkommande af oafbrutna snitt, hvarigenom arbetet betydligt

underlättas. Fig. 318 visar en med dylika knifvar försedd hyfvelcylinder, som

är stäld i samband med en liten slipapparat, bestående af en kringlöpande

smergelskifva, som skjutes fram och tillbaka öfver knifseggarna.

Fig. 319, 320. Hyfvelmaskin för gesimser.

Inrättningen af hyfvelcylindrar, afsedda för framställning af fasonerade

gesimser m. m., visa fig. 319, 320, af hvilka den förra ger en sidoritning, den

senare en tvärskärning af cylindern. Denna är här försedd med 4 knifvar,

hvilkas eggar äro formade efter en profil, motsvarande den list, som skall till-

verkas. Arbetsstycket fästes vid bordet i, hvilket skjutes fram af valsen Gr

och nedhålles medelst valsarna H H.

Man har förändrat hyfvelmaskinerna på många olika sätt för att göra

dem lämpliga för utförandet af en mängd olika arbeten. Sålunda finnas

dylika maskiner, som hyfla ett fyrkantigt trästycke på tre sidor på en gång,

andra, som hyfla ett bräde på den ena sidan, medan de båda längdkanterna

förses med noter eller fjäder och not.

Hyfvel- och sågmaskiner finner man likaledes förenade; sågen skär tunna

bräden af en tjock planka, medan hyfveln förser dem med jemna ytor. Vi-

dare kan tangentialhyfvelsmaskinen i förening med två eller flera satser bred-

vid hvarandra arbetande stål användas som tappskärnings maskin. Man
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har äfven inrättat hyfvelmaskiner eller dylika apparater för tillverkning af

träartiklar, hvilkas form betinga en särskild anordning af maskinen. Sålunda

»finnas maskiner för tillverkning af takspån, tappar till träkuggar, träkilar

för fästande af vissa slags jernvägsskenor vid deras stolar, hjulekrar, tänd-

stickor m. m. %

Beslägtade med hyfvelmaskinerna äro fräsmaskinernai, då äfven de äro

försedda med hastigt kringlöpande stål. Enda skilnaden är de arbetande

stålens storlek; de äro nämligen på fräsmaskinerna betydligt mindre än på
hyfvelmaskinerna. Fig. 321 och 322 visa en tappfräsmaskin i sidoritning och

plan. Äfven har man använ dt fräsmaskiner för bearbetning af gevärskolfvar,

skomakarläster och liknande föremål; dylika saker framställas dock vanligen

medelst maskiner, liknande svarfstolar, hvarför vi nu öfvergå till dessa.

Svarfmaskinen. Äldst bland dessa är den vanliga svarfstolen. Han be-

gagnas ej blott för framställning af runda, utan äfven af kantiga och på annat

sätt ofta ganska oregelbundet formade föremål, så att det knapt finnes någon

form, som ej kan åstadkommas genom svarfvararbete.

För att åskådliggöra den princip,

som ligger till grund för dessa intres-

santa svarfmaskiner, afsedda för oregel-

bundet formade föremål, bifoga vi en

teckning af en maskin för tillverkning

af gevärsstockar, som arbetar efter

schamplun med utomordentlig hastig-

het och noggranhet (fig. 323).

Det med såg tillskurna trästycket

fästes på det af teckningen visade sät-

tet vågrätt i maskinen. Parallelt der-

med är en metallmodell på samma
sätt stadigt inspänd uti honom. Så

väl modell som arbetsstycke sättes i

hastigt omlopp, medan ett af modellens kontur styrdt svarfstål arbetar mot

trästycket så, att det erhåller alldeles samma form som modellen. Svarfstålets

styrning åstadkommes på det sätt, att en med supporten förenad och med en

vigt försedd rulle ligger an mot modellen; samtidigt gifves supporten på samma

sätt som vid metallsvarfvarna (se kapitlet om maskinbygnadskonsten) en lång-

sam rörelse i maskinens längdriktning. Då svarfstålet är inspändt i suppor-

ten, blir sålunda arbetsstycket svarfvadt utefter hela längden, och då maskinen

är fullkomligt sjelfverkande, har arbetaren ingenting annat att göra än att

borttaga det färdigsvarfvade stycket och utbyta det mot ett annat, som skall

bearbetas.

Det skulle föra oss för långt att här beskrifva alla de sinnrika inrätt-

ningar, som uppfunnits för åstadkommande af slingrande refFlingar och på

annat sätt formade träarbeten.

Fig. 321, 322. Tappfräsmaskin.



292 TRÄETS BEARBETNING.

Borr- och. stämmaskiner tillhöra likaledes de maskiner, som användas

vid en fabriksmässig tillverkning af träartiklar. Deras bygnad öfverensstäm-

mer med deras, som användas för bearbetning af metaller, och då de vid

beskrifningen häraf äro omtalade, inskränka vi oss här till att endast om-

nämna dem.

Alla dessa maskiner förrätta dock endast ett slags arbete.

Universalmaskiner. På senare tiden ha i synnerhet amerikaner och en-

gelsmän sökt åstadkomma maskiner, hvarmed en mängd olika delar af träets

bearbetning kunde utföras. Amerikanerna, som förfoga öfver ofantliga mäng-

der råämnen, men under regelbundna förhållanden lida brist på arbetskrafter,

Fig. 323. Svarfmaskiner för gevärsstockar.

ha sökt ersätta dessa med mekaniska hjelpmedel för att i någon mån kunna

göra sig till godo de stora skatter, de ega i sina ofantliga skogar. Glänsande

vitnesbörd om deras uppfinningsrikedom i denna väg gifva äfven universal-

maskinen, fräsmaskinen m. fl. Den s. k. universalmaskinen, universal joiner,

verkställer skärning af böjda ytor, urhålkning, reffling, sammanfogning, tappskär-

ning m. m. utan att taga i anspråk synnerligt stort utrymme, hvarfor han är

särdeles lämplig för snickarverkstäder. Med en dylik maskin, sådan han utföres

af londonfirman Allan Hans o me & Co., kunna på 24 timmar, utan att arbetet

särskildt behöfver påskyndas, 300 par fönsterlister förses med två tappar hvar-

dera och fräsas eller på 10 timmar 100 dörramar intappas. Fig. 324, 325 visa

en dylik maskin, hvilken visserligen ej kan utföra alla slags arbeten, enär han
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ej är afsedd för hyfling, men dock kan användas för en mängd ändamål. Så

kan man med honom såga på längden och på tvären, skära tappar, spånta,

afsnedda kanter, utskära hålkälar, borra m. m. Särskildt lämpar han sig för

mindre verkstäder, i synnerhet for möbelfabriker, snickare, instrumentmakare,

guldlistsfabrikanter m. fl. och har framför universalmaskinen den fördelen, att

han blott kostar ungefär hälften så mycket som denna.

Figurerna visa maskinen dels från sidan (fig. 324), dels från ändan (fig.

325). Sågen har ett stadigt underrede, som är gjutet i ett stycke och för-

sedt med en hyflad bordplatta. På denna befinner sig en styrningsapparat,

hvilken, rörlig i vågrät led, kan skjutas utefter en graderad båge och har till

ändamål att bestämma trästyckets tjocklek och form. Sågaxeln är lagrad på en

support, hvilken kan skjutas upp och ned medelst kringvridning af en på bordet

befintlig handvef, från hvilken rörelsen Öfverflyttas medelst de. under bordet syn-

liga axlarna och stjernhjulen. I och för vissa arbeten, såsom tappskärning m. m.,

är det nödvändigt att kunna inställa sågaxeln i lodrät riktning; vid sådana till-

fällen sättes på honom ett mindre sågblad ;vid tappskärning och falsning använ-

Fig. 324, 325. Uriiversalcirkelsåg och borrn askin.

des stundom ett spiralformigt löpande sågblad. För att med denna maskin

kunna åstadkomma hålkälar m. m. dylikt fästes på axeln en fräs och förses bor-

det med en lämplig styrning. Borrverktygen befinna sig i andra ändan af axeln

i förhållande till sågen. Trästycket, som skall borras, fästes pä en styrbock, som

ställes på passande afstånd ifrån maskinen. Dylika maskiner utföras i olika

storlekar med sågbladsdiametern vexlande mellan 10 och 30 tum, och erfor-

dras för deras drifvande allt efter storleken 1— 5 hästkrafter.

Maskiner för särskilda ändamål. Redan förut ha vi antydt, att man
bygt särskilda maskiner för vissa grenar af träindustrin, så t. ex. för tillverk-

ning af vagnshjul, jernvägsvagnar, fat, tändstickor m. m. Vi skola här endast

taga i betraktande en af de vigtigaste af dessa slöjdgrenar för att på samma
gång kasta en blick på de dervid begagnade maskinerna. Vi mena fat t in-

verkningen. Sitt största omfång har denna tillverkning sannolikt i ång-

tunnbinderierna i Pennsylvanias bergoljetrakter. Vid 1872 års början fun nos

der öfver 150 fabriker för tillverkning af petroleumfat. En dylik fabrik in-
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nehåller vanligen en ångmaskin om vid pass 20 hästkrafter, som drifver om-

kring 10 arbetsmaskiner, såsom en klyfningsmaskin, en sågram för 12 till 16

blad, en stäfhuggningsmaskin, en dubbel cirkelsåg, en •sammanfogningsma-

skin, en tränagelsmaskin, två svarfvar för bearbetning af bottnarna, den ena

för plana, den andra för kupiga, samt en bandmaskin. Samtliga maskinerna

skötas utom eldaren af 8 man, och dessa 8 man förfärdiga på 24 tim-

mar 300 fat, hvartdera rymmande 70 kannor, motsvarande 350 skålpund

petroleum. Dessa fat äro fullkomligt oljtäta och försändas till de mest af-

lägsna trakter, utan att läckor uppstå.

Fig. 326. Stäfskärningsmaskin.

Stora bränvinsfat kunna med dessa maskiner tillverkas till ett antal af

80 stycken på 24 timmar. Sockerfat tillverkas af furuvirke; 200 stycken

kunna på 24 timmar förfärdigas af 5 till 6 arbetare. De härtill hörande ma-
skinerna lemnar Dragg i New-York för 11400 kronor utan ångmaskin; Mudlach

i New-York förfärdigar dylika maskiner för tillverkning af mindre fat; en

sats kostar 7 600 kronor, likaledes ångmaskinen oberäknad.

En sockerfatsmaskin, som på 12 timmar gör 200 fat fullt färdiga med
undantag af banden, arbetar i det ångtunnbinderi, som tillhör Havermeyers

sockerfabrik i New-York. Denna hittills största sockerfabrik i Amerika af-
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sänder dagligen 200 fat af sin vara. Yi äro här ej i tillfälle att beskrifva

alla de intressanta maskiner, som arbeta i denna storartade fabrik, utan

måste inskränka oss till att omnämna en amerikansk för tillverkning af stäf-

ver (fig. 326), som utskär dessa af ångkokta trästycken, utan att något

spånaffali uppstår och dervid lemnar 3 600 glatta stäfver i timmen, synnerligt

lämpliga för mjöl-, salt- och andra dylika fat. Maskinens inrättning är sär-

deles enkel. Ett böjdt, tunt och mycket skarpt knifsblad C är fäst i ställ-

ningen A A och kan röras i en båge, motsvarande fatets rundning. Det väl

ångkokta trästycket fästes på bädden E och tryckes mot styrningarna d,

hvilkas afstånd från knifven är lika med en stäfs tjocklek. Då knifven dra-

gés nedåt, afskäres sålunda en stäf af trästycket, hvilket, sedan knifven gått

tillbaka, af arbetaren framskjutes mot styrningen för att vara färdigt till ett

nytt snitt. Midt under knifsbla-

det är bädden E urhålkad och

i den sålunda bildade fördjup-

ningen ett trästycke med fiberän-

darna uppåt inlagdt; vid knif-

vens nedgående träffar han detta

trästycke, hvarigenom eggen be-

varas. Skrufvarna i tjena till

att höja trästycket, då afnötnin-

gen fortgått en tid. Dessutom

märka vi urtagningarna o i bäd-

den E, hvarigenom det blir lättare

för arbetaren att handtera trästyc-

ket och hans fingrar skyddas för

knifvens farliga granskap. Sättet

för knifvens fästande vid bädden

är sådant, att stäfver af hvilken

tjocklek som helst kunna skäras.

Hvad tillverkningen af vagns-

hjul angår, är den 1828 grun-

dade omnibusfabriken i Paris en

af de äldsta anstalterna i denna

väg. För närvarande arbeta der 11 maskiner, afsedda för hjultillverkning; 3

förfärdiga nafven, 3 ekrarna och 5 lötärna.

I Amerika har träbearbetningen medelst maskiner antagit en storartad

fabrikskarakter. Ett enda sågverk i Michigan, A. W. Sage & Co:s i Saginaw-

dalen, sågar dagligen 350 000 fot trävirke; härtill användas 5 ångmaskiner

med 8 pannor, arbetande med tillsammans 600 hästkrafter.

Afven i Europa ha de senare åren många betydande träförädlingsfabri-

ker uppstått. Hvad särskildt vårt eget land beträffar, finnas här åtskilliga

ganska vigtiga anläggningar af detta slag. Af dessa må i synnerhet nämnas:

P. J. Ekmans snickeriaktiebolags fabrik i Stockholm, Bark & Warburgs

Fig. 327. Tunnbindare i 17:e århundradet.
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aktiebolags fabrik i Göteborg samt den firman James Dickson & Komp. i

Göteborg tillhöriga Sändarnas mekaniska snickeriverkstad, belägen nära Sö-

derhamn. Dessa fabriker tillverka med maskiner dörrar, fönsterlister, staket

och hela trähus. Större delen af deras alster utfores till olika länder i Eu-

ropa, till Sydamerika, Egypten m. fl. Värdet af de under år 1871 från Sve-

rige utförda bearbetade trävarorna utgjorde 700 000 till 800 000 kronor. Det

är att hoppas, att denna slöjdgren, som synes vara särdeles lämplig för vårt

lands förhållanden, skall vinna allt större utbredning.

Träsnideri oeh möfoelsnickeri. Det mest omfattande bruket af de

nyss nämda träbearbetningsmaskinerna gör man i snickerifabrikerna, hvilka

hufvudsakligen förfärdiga de för husbygnader behöfliga träarbeten, som eljest

lemnas af timmermän, snickare och glasmästare. Dessa fabriker såga sjelfva

sitt virke, då just maskinsågarna äro bland deras förnämsta verktygsmaskiner.

De användas så väl för de finaste som de gröfsta arbeten, särskildt för att utan

yxans tillhjelp förvandla de runda stockarna till fyrkantiga bjelkar. Möbel-

snickeriet deremot begagnar sig ännu endast obetydligt af de sågande, skärande

eller på annat sätt formande hjelpmaskinerna, och det är endast i större an-

läggningar af detta slag, som de erhållit en vidsträcktare användning.

Vid den konstnärliga behandlingen af träet, vid träbildhuggeri eller trä-

snideri, begagnar man sig fortfarande af de ursprungliga enkla verktygen.

Här är det den utförande personens smak och konstnärliga uppfattning, som
meddela det färdiga arbetet dess höga värde; målet är här, ej ett på möjli-

gast korta tid framstäldt fabrikat, utan ett skönt konstalster, och mennisko-

handen ensamt blef det förbehållet att framställa konstnärsfantasins skapelser

i sinligt uppfattliga former.

Träsnideriet som ett konstnärligt yrke finna vi redan tidigt utbildadt;

skildringen af arbetena på Salomos tempel och Davids förbundsark lemnar

tydliga bevis härpå. I det gamla Jerusalem utgjorde de träsnidare, som sysel-

satte sig med utsirandet af panelningen i de förnämas hus och förfärdigandet

af träkärl, ett talrikt och ansedt skrå.

Afven hos grekerna hade träsniderikonsten nått en hög grad af utveck-

ling; hon var föregångerska till den sedermera i detta land så herligt blomst-

rande marmorskulpturen och ansågs äfven ega gudomligt ursprung; enligt

myten skulle nämligen gudarnas urgamla träbilder nedfallit från himmelen.

Dessa plastikens första försök voro hermesstoderna, i träpelare inskurna och

åt gudarna invigda bilder; de af fikon- och poppelträ förfärdigade stridsvag-

narna voro rikt prydda med sniderier, lika så heroernas träsköldar. Inderna

gjorde till och med fina smycken, såsom öron- och armringar, af ädlare träslag.

På samma sätt finna vi hos de germaniska och slaviska folken träsni-

deri idkadt för olika ändamål; med tillhjelp af denna konst förfärdigades

sköldar, vapen, kärl, gudabilder m. m.

De gamla husgeråd af trä, man ännu här och der eger i behåll, antyda

redan en ganska högt uppdrifven skicklighet i tekniskt hänseende, och de i
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cirkelform genomförda profilerna leda till det antagandet, att till deras förfär-

digande användts verktyg liknande svarfvar. Konstnärlig formbehandling och

smakfull utsiring får man dock ej söka hos dessa träsnidarkonstens första

alster. Från det sjette århundradet började dock denna konst göra stora fram-

steg, och tyska träsnideriarbeten från tiden mellan sjette och tionde århun-

dradena ega till en del verkligt konstvärde, i synnerhet de, som varit afsedda

för kyrkliga ändamål. Från det tolfte århundradet blir äfven formen på bostä-

dernas husgeråd ädlare, och samtidigt med den gotiska bygnadskonstens utveck-

ling uppnår i Tyskland den konstnärliga träbearbetningen den högsta grad af

fulländning. De under 15:e århundradet uppförda bygnaderna innehålla trä-

arbeten, i synnerhet panelningar, husgeråd och kyrkornas altaren, predikstolar

och stolar, hvilka i a (seende på teckningens skönhet och det konstnärliga,

utförandet ännu äro oöfverträffade.

Träet är det närmast till hands lig-

gande ämne, hvari folkets konstnärliga an-

lag kunna söka sig uttryck. Detta visa

äfven de gamla arbeten, som härstamma

från tider, då konsten i sin helhet ej så full-

komligt skilt sig frän handtverket, som nu

beklagligtvis är fallet. Det visar sig äfven

i det sätt, hvarpå träsnideriet ännu bedrif-

ves i flera delar af Tyskland och annor-

städes. I ingen annan konstgren förekom-

mer det, att simpla bergsbor, såsom landt-

befolkningen i Tyrolen, Baiern, Schweiz och

Timringen, af egen drift syseisätta sig med
förfärdigande af konstföremål och deri uppnå

en fullkomlighet, hvilken är så mycket mera

öfverraskande, som hon förutsätter en finhet

i smak, öga och hand, som man ej väntar hos

menniskor, hvilka ej fått tillfälle att utbilda

sina anlag. Orsaken till den första uppkomsten af denna konstgren i bergs-

trakten ligger i bristen på annan syselsättning under en stor del af dagen

och året; på många ställen har äfven ett godt och billigt råämne uppmuntrat

till försök i den riktningen, hvilka försök till en början nästan uteslutande

afsågo förfärdigandet af helgonbilder. Med tiden ha emellertid de prydliga

alstren erhållit en ganska betydlig afsättning äfven till aflägsna orter, så att

nu mera en talrik befolkning deraf har sitt uppehälle. Regeringarna, i syn-

nerhet den baierska, ha äfven genom inrättning af undervisningsanstalter sörjt

för denna vackra konstgrens ytterligare utbildning. Grödner- och Enneberg-

dalen i Tyrolen, trakterna kring Berchtesgaden och Partenkirchen i Baiern

samt Brienz i Schweiz äro öfver hela verlden kända för sina träsnideriarbeten.

Ett annat slags träsnideri, i konstnärligt afseende dock ej jemförligt med

det nyss nämda, idkas i vissa trakter af Frankrike, äfvensom i Steiermark

328. Tillverkningen af träskor.
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och Tyrolen samt i de nordiska länderna. Vi mena tillverkningen af trä-

skor, hvilka i synnerhet i Frankrike, Danmark m. fl. länder mycket begag-

nas af landtbefolkningen och der ha god afsättning. För deras förfärdigande

äro dock de enklaste verktyg tillräckliga, medan grödnerträsnidaren' eller

pitzlern, såsom han på stället kallas, begagnar de finaste knifvar, mejslar,

filar, skafstål m. m.

Möbelsnickeriet är den slöjdgren, som jemte timmermannens förser oss

med våra af trä tillverkade nödvändighetsartiklar. Den senare bygger våra

hus, den förra inreder dem.

Trämöbler voro naturligtvis äfven i bruk hos forntidens odlade folk.

Man begagnade stolar, sängar och bord af trä. I Grekland användes härtill

hufvudsakligen lönn och buxbom, och inlagda arbeten, som först förekommo i

Vestasien, voro mycket omtyckta. Hvad romarna beträffar, antyda gamla af-

bildningar äfvensom deras

författares skrifter, att de

utvecklade stor lyx i sina

möbler. Plinius omtalar,

att dyrbara möbler inför-

des och betalades med pris,

som för våra öron låta otro-

liga. Så köpte Cicero, hvil-

ken dock ej räknades till

Roms rikaste borgare, ett

bord af cypressträ för en

million sestertier, motsva-

rande ungefär 192000 kro-

nor. Formen på möblerna,

som hufvudsakligen utgjor-

des af stolar, bord, sängar

och kistor, var liksom ut-

siringen beroende af den herskande stilen. Af gamla afbildningar känna vi,

huru de gamla egypterna, grekerna och romarna förfärdigade dessa vigtiga

husgeråd. För medeltidens första århundraden fattas oss dylika källor helt och

hållet. Först från den tid, då den bysantinska konsten började befrukta de

germaniska folkens kultur, flyta äfven här källorna ymnigare. Handskrifter från

denna tid innehålla ofta teckningar, hvilkas ämnen, tagna från dåtidens kultur-

folk, gifva oss mången upplysning om bostädernas inredning, husgerådet i all-

mänhet och särskildt möblernas beskaffenhet. Så är fig. 329 lånad från en

teckning i en handskrift från 12:e århundradet, Herrad von Landspergs Hor-
tus deliciarum, der den begåfvade abbedissan i klostret på Odilienberget vid

Strassburg i en följd af bibliska framställningar förträffligt skildrar sin tids

seder och bruk. Figurerna på dessa afbildningar äro nämligen med en lätt för-

klarlig anakronism lånade från dåtidens förhållanden och ha naturligtvis just

Fig. 329. Kunglig säng från 12:e århundradet.
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derför för oss ett vida högre värde än den hufvudtanke, som föresväfvade

tecknaren vid hans arbete.

Med den högre konstutveckling, som utmärker den gotiska stilen, er-

höllo äfven de ofta rikt snidade möblerna förändrade och ädlare former.

Träbearbetningens teknik gjorde stora framsteg, och arbeten från denna tid

utmärka sig ej blott för konstnärlig fulländning, utan äfven för fasthet och

styrka. Der man nu nöjer sig med infällning och limning, begagnade medel-

tidens konstsnickare tappar, fästa med trä- eller jernstift, och då han dessutom

till sina arbeten använde ett utvaldt och väl torkadt virke, erhöllo dessa en

varaktighet, som trotsat århundraden. Limning användes endast för fyllningar,

mosaik- och inlagdt arbete. Faner, pålim-

made ornament och figurer voro okända;

utsmyckningen var antingen utskuren ur

sjelfva möbeln eller genom infogning på

det fastaste förenad dermed. Att möbler

från denna tid äro så utomordentligt starka

-och deras delar så sällan blifva vinda eller

kasta sig, bör tillskrifvas den omständig-

heten, att man vid arbetet ej begagnade

såg, antingen man nu ej kände ett dylikt

verktyg eller af grundsats undvek att an-

vända det.

Utmärkande för medeltidsmöblerna

är, att de, trots sin rika utsmyckning, dock

äro utförda i enkla och ändamålsenliga

former. Stöd, sträfvor, tvärförbindningar,

friser äro raka. Den enkla och naturliga

smaken höll fast vid dessa former, eller

ock medgåfvo de mindre fullkomliga verk-

tygen ej de större delarnas utförande i

djerft svängda linier, sådana de förekom-

ma i senare tider. Renässansen gjorde

de största framsteg i ämnets fria behand-

ling. Understödd af den fina smak, som

utmärkte 15:e och 16:e århundradena, i besittning af nya och hastigt fullkom-

nade arbetsmetoder, genom den vidgade handeln utrustad med nya råämnen,

gynnade den glada lyx, som från hofven utbredde sig till de borgerliga kret-

sarna, framför allt de konstgrenar, som syseisätta sig med boningsrummens in-

redning och förskönande. Men också försmådde ej de yppersta konstnärer

att lemna teckningar till möbelsnickeriet. En Peruzzi, en Giuliano och

Benedetto da Majano arbetade i detta fack, och det i galleriet Pitti befint-

liga praktskåp, som omkring 1500 förfärdigades för mediceerna, hedrar sina

upphofsmän ej mindre än deras arbeten inom andra konstgrenar.

Stol i gotisk stil.



Fig. 331. Traktskåp af Tiirpe i Dresdea pa parisutställningea 1867.
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Möblerna från denna tid äro ännu mönster, och att vår tids smak, så-

som det på nästa sida afbildade praktskåpet af Tiirpe visar, åter vänder sig till

den riktning, som var herskande under renässansen, talar bäst för värdet af

dåtidens arbeten.

Möblerna från de senare konstperioderna, den senare renässansen, ro-

€oco- och kejsartiden, ha mer eller mindre, ofta till och med helt och

hållet, förlorat den delarnas stränga öfverensstämmelse och de ädla konturer,

•som oaktadt den frihet, som lemnades fantasin, äro egendomliga för renässans-

möblerna. Deremot ha de, genom att för dekorationen använda nya ämnen, i

synnerhet brons och förgyllning, porslinsinläggning, mosaik m. in., skapat nya

effektmedel, som, der de med konstnärlig smak tillämpas, frambragt de skö-

naste verkningar.

Synnerligt inflytelserik blef den af Boule, den berömdaste af konstsnic-

karna på Ludvig XVI:s tid, först begagnade metoden att utsira ytor genom

inlagda ornament af metall, sköldpadd, elfenben och dylikt. Den färgprakt,

som kan uppnås genom en dylik sammanställning af de mest olikartade äm-

nen, förskaffade boulemöblerna en snabb spridning, och de exemplar, som ännu

finnas i behåll från denna period, betalas med ofantliga pris. Man arbetar

ännu efter mönster från denna tid, helst märket eriet, såsom detta egen-

domliga slags arbete kallas, erhållit en ganska vidsträckt användning äfven

vid tillverkning af mindre föremål.

Hvad våra moderna möbler angår, tillverkas större delen efter allmänt

brukliga schampluner, och häruti ligger orsaken till den likformighet och det

fasthållande vid ingalunda alltid ändamålsenliga och sköna former, som i all-

mänhet utmärka dem.

Möblerna, som till sin bestämmelse närmast äro beslägtade med arkitek-

turens verk samt äfven i sina vexlande former stå i närmaste samband med
dessa, fordra mer än andra alster af konstyrken a en stilfull behandling. De-

ras stora ytor gifva ornamentet det bästa tillfälle att utveckla sig, och de

yttre konturerna uppfordra till användning af kolonner, pelare, bågar m. m.

Det är sjelfklart, att detta endast gäller för sådana alster, som utstyras ut-

öfver det nödtorftiga; men dessa skola ej allenast stå i öfverensstämmelse

med hvarandra och sitt ändamål, utan framför allt äfven med det hus, hvars

beqvämlighet och trefnad de äro bestämda att förhöja.

De flesta af våra bygnader fordra visserligen med sin stillöshet ej fast-

hållandet af någon viss stil i möblernas form, hvarför konstnären äfven i va-

let af denna eger den största frihet. Emellertid kan denna frihets urartande

till godtycke blifva i högsta grad skadligt. Mera och skadligare än på alla

andra områden hafva den borgerliga bygnadskonstens idefattigdom och regellös-

het genom möblerna bidragit till smakens förderfvande, och det är först den

senaste tiden, som kan berömma sig af att genom återgång till renässansen,

genom återupptagande af antika motiv ha sökt bringa formenhet och formrenhet

i de husgeråd, som genom sin betydelse för det dagliga lifvet utöfva det stör-

sta inflytande på den allmänna smaken.
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Redan på utställningen i London 1862 gaf detta förhållande sig bestämdt

till känna, och ännu mera i Paris 1867 och senast i Wien 1873, der de fle-

Fig. 333. Furstligt boningsrum från 16:e århundradet.

sta konstsnickerialstren buro prägeln af denna, särskildt för möbler så frukt-

bärande smakriktning, som tillåter en rik utsiring ej blott i snideri, utan äfven

genom anbringande af metaller och andra inläggningar i färger. Den rikedom

Fig. 334. Borgerligt boningsrum från 16:e århundradet.

på ämnen, konstsnickeriet på senaste tiden erhållit genom den mängd ädla

träslag, som införas från kolonierna, tyckes visserligen förföriskt locka till det
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brokiga; dock förstå goda konstnärer att med enkla medel åstadkomma de

bästa verkningar.

De träslag, som företrädesvis användas, äro ebenholts, hvilken antingen

förarbetas ensamt, då matta och polerade delar omvexla med hvarandra, eller

Fig. 335. BröllopsTdsta från den senare renässansen.

•ock, såsom hos fransmännen särskildt är fallet, tillsammans med andra fär-

gade träslag, i synnerhet päronträ, till plastiska utsiringar, vidare de olika

^kslagen för matta och valnöt, mahogny m. fl. för polerade möbler.

Tig. 336. Skåp med inlagdt arbete.

Naturligtvis användes äfven en mängd andra inhemska och utländska

träslag, bland de senare med förkärlek amarant- och rosenträ, och utförandet

lemnar ofta åskådaren i villrådighet om, huru vida största äran af arbetet
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tillkommer snickaren eller bildhuggaren. Mosaiker af olika träslag och en så-

dan finhet, att de göra samma intryck som en skön målning, åstadkommas

mest fulländadt i Spanien och Italien. I Tyskland äro Berlin, Wien, Dres-

den, Munchen och Stuttgart berömda för sina konstmöbler.

Den svenska möbeltillverkningen bedrifves ännu ej till den utsträck-

ning och i den konstindustriela riktning, som vore önskliga och äfven synas

passa för vårt lands förhållanden. Som husslöjd idkas hon på flera ställen

i landet, i synnerhet i Våla socken i Vestmanland, och det är att hoppas,

att nu mera, sedan husslöjden allvarligt befrämjas, denna vigtiga industrigren

skall kraftigare blomstra. En förbättrad konstindustriel undervisning, anlägg-

ning af stora fabriker, der vår tids förbättrade arbetsmetoder och meka-

niska hjelpmedel kunna användas, utförsel till främmande länder af möbler,

passande för ländernas olika vanor och behof, torde likväl vara oundgängliga

vilkor för, att möbeltillverkningen i Sverige skall kunna erhålla den utsträck-

ning, hvaraf hon är mäktig.

Uppfinningarnas bok. VI. ""



Svartkonsten och leksaks-

tillverkningen.

Svarfkonstens uppfinning. — Råämnen. — Gamla svarfstolar. — Dubb- och spindelsvarfstoL

— Beståndsdelarna af en ändamålsenlig svarfstol: löpdocka, försättare, spindel. — Patronen. — Svarf-

stålen och öfriga verktyg. — Svarfstol med löpande försättare. — Skrufgängning. — Excentrisk

svarfning. — Ovalverket. — Tillverkningen af leksaker. — Knapptillverkningen. — Konstsvarfnin-

gen. — Solfjädrar och andra korta varor.

Svarfningen är en gammal, intressant, vigtig och mycket utgrenad konst.

Enligt alla underrättelser uppfunnen af grekerna, blef hon tidigt en älsklings-

syselsättning för många; förnäma personer, till och med kejsare och konungar,,

lärde och öfvade henne, och ännu i dag har hon vänner ända upp i de hög-

sta samhällsklasserna; i synnerhet finnas bland förnäma engelsmän många pas-

sionerade svarfvare. Svarfvare funnos redan i det gamla Rom; äfven i mel-

lersta och norra Europa förstod man sig redan tidigt ganska bra på att svarfva-

i trä, horn, ben o. s. v. Likaledes var maskinsvarfningen i stort redan för

ett par århundraden sedan bruklig, och svarfstolar, som drefvos af vatten-

kraft, dervid i synnerhet använda.

Den nu varande svarfstolen i sina olika former och storlekar är egent-

ligen ett slags universalmaskin, ty han biträder ej blott den egentlige svarf-
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våren, utan medverkar äfven mer eller mindre inom en hel mängd andra yrkes-

grenar. I synnerhet understöder han mekanikern, låssmeden, metalltryckaren,

bleckslagaren och många andra metallarbetare, knappmakaren, porslinsformaren

ni. fl. Allt efter den olika arten af de der förekommande råämnena ha i vissa

trakter alldeles egendomliga grenar af svarfkonsten utvecklat sig, t. ex. bern-

stenssvarfning i östersjöstäderna, serpentinsvarfning i Zöblitz i Sachsen, mar-

morsvarfning på Harz o. s. v.

Råämnena för svarfkonsten hemtas från alla tre naturrikena; det största

antalet lemnar dock växtriket. Utom träslagen ger, som bekant, kokosnötens

skal ett vackert ämne till fina arbeten, likaså taguanöten, en "hårdnad del af

en palmfrukt (phytelephas ma-
crocarpa), bekant under namn af

vegetabiliskt elfenben. Djurriket lem-

nar ben, tänder, i synnerhet elefan-

tens, hvalrossens och flodhästens, horn,

hofvar, sköldpadd, koraller och per-

lemor. Jorden lemnar den vackra

bernstenen, ett hårdnadt harts från

urverldens barrträd, vidare gagaten,

som är ett slags bergbeck, alabaster,

täljsten, serpentin, sjöskum, slutligen

metallerna, af hvilka de flesta låta

bearbeta sig på svarfstol.

Arbetssättet vid svarfningen

känna vi redan från kapitlet om me-

tallernas bearbetning; men träsvarf-

varen begagnar sig i många fall af

mycket enklare verktyg och maskiner

af det slag, som vi i gammalmodig

form finna afbildade i vår titelplansch

(en så kallad dubbsvarfstol). Det

groft tillformade arbetsstycket in-

spärines mellan ståldubbar; ofvanför bordet (fig. 338) är denna inrättning sär-

skiidt afbildad i något förstorad skala. Ett snöre, som är lindadt ett par slag

omkring arbetsstycket, sammanhänger nedtill med en trampinrättning och är upp-

till under taket fäst i en fj ådrande båge, gjord af något elastiskt träslag eller

af stål. Då trampan tryckes ned, följer äfven snöret med och bågen spännes,

hvaremot, dä foten släpper trampan, spänstigheten åter gör sig gällande och

snöret går tillbaka uppåt. Vid detta snörets omvexlande upp- och nedstigande

sättes naturligtvis arbetsstycket i svängande rörelse och löper omvexlande än

åt det ena, än åt det andra hållet omkring sin axel. Då trampan tryckes ned,

löper det med sin öfre del mot arbetaren, och detta är det ögonblick, då han

Pig. 338. Gammaldags svarfstol,

hufvuddelen förstorad.
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måste anbringa sitt verktyg, ty när arbetsstycket svänger tillbaka, måste ett

uppehåll ske, emedan det vrider sig ifrån verktyget. Denna förlust af halfva

tiden är en väsentlig olägenhet hos dubbsvarfstolen. Han låter ej heller rätt

väl använda sig för utsvarfning af ihåliga saker, ehuru man i trakten af

Berchtesgaden i Baiern derpå tillverkar rätt prydliga saker af lönn.

De ståndare, mellan hvilka arbetsstycket inspännes, kallas dockor. Den
venstra sitter ständigt fast, den högra deremot är flyttbar, för att man emel-

lan dem skall kunna anbringa arbetsstycken af olika längd. Den senare kal-

las derför den rörliga dockan eller löpdockan. Sedan hon efter arbets-

Fig. 339. Förbättrad svarfstol med tramphjul.

styckets längd fått sin riktiga plats på underlaget, skrufvas eller, efter gam-
mal metod, kilas hon fast. Den kägelformiga ståldubben, som på venstra

dockan sitter orubbligt fast, är på löp dockan anbragt i ändan af en genom-

gående skruf, som medelst ett vridkors kan röras fram och tillbaka. Han har

till ändamål att åstadkomma små förändringar i afstånd mellan de båda dubb-

spetsarna, utan att man först behöfver lösgöra löpdockan.

Arbetets goda beskaffenhet beror i första hand derpå, att de båda dub-

barna, mellan hvilka arbetsstycket löper, ligga alldeles midt emot hvarandra.

De båda vagnarna, som tillsammans bilda underlaget, måste derför vara syn-

nerligt omsorgsfullt och riktigt gjorda och rännan emellan dem, som tjenar till
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bana eller ledare för löpdockan och finnes på alla svarfstolar, vara öfver allt

lika bred.

Ett vida fullkomligare slag af svarfstolar är den nu nästan öfver allt

brukliga svarfstolen med hjul och spindel. Båda dessa delar äro före-

nade och sättas i rörelse medelst ett snöre utan ända, på samma sätt som

hjulet och spindeltrissan på en spinnrock, och förhålla sig för öfrigt på samma
sätt som dessa. Rörelsen fortgår ständigt i samma riktning, och arbetet är

derför oafbrutet. Spindeln, en jernaxel med en derpå sittande snörtrissa, är

den del, som omedelbart påverkas af arbetskraften. Arbetsstycket blir på

något sätt fast förbundet med den genom den

högra dockan (då vi betrakta svarfstolen från

vår ståndpunkt; från arbetarens är det den

venstra) framskjutande spindelaxeln och så-

lunda tvunget att deltaga i kringsvängningen.

Fig. 339 visar oss en enkel nyare svarf-

stol. Underredet är af trä, dockorna och

svänghjulet af gjutjern, de öfriga delarna af

smidesjern. Till höger se vi först spindeln

med sin lagerdocka P, egentligen två dockor

gjutna i ett stycke. Midt emot spindeln

står till venster den flyttbara löpdockan C. Svänghjulet har tre afsatser

för dragremmen, hvilka i omvänd ordning återfinnas på spindeltrissan. Allt

efter som dragremmen lägges i den ena eller andra af dessa afsatser, kunna

olika hastigheter åstadkommas. Vid bearbetning af gröfre arbetsstycken kan

svarfvaren ej på en gång föra verktyget och trampa hjulet; det senare sättes

då i rörelse af en annan' kraftkälla, såsom vattenkraft eller en ångmaskin. I

detta fall måste utvexlingen vara så inrättad, att hon lätt och hastigt kan

afkopplas, så att man när som helst kan stanna spindeln för att granska arbetet.

Fig. 340. Löpdockan.

Fig. 341. Försättaren.

Svarfstolens beståndsdelar. Med löp-

dockan (fig. 340) kan, såsom redan blifvit

nämdt, en tvåfaldig rörelse åstadkommas; först

och främst kan hon nämligen sjelf flyttas fram

och tillbaka mellan vagnarna, och vidare kan

äfven den genom henne gående dubben medelst

en skruf skjutas fram eller tillbaka. Då
dubben fått sin riktiga ställning, fästes han med en klämskruf.

Den mellersta delen af en svarfstol utgöres af försättaren (fig. 341),

på hvilken svarfvaren stöder sitt stål, då han håller det mot det kring-

svängande arbetsstycket. På den gamla träsvarfstolen ej synnerligt mer än

ett simpelt tvärträ, är han på den nya jernkonstruktionen så utbildad, att

han kan skjutas åt sidan, ställas högre eller lägre, aflägsnas ifrån eller när-

mas intill arbetsstycket samt bringas i hvilken lutning som helst i förhållande

till detta.
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Spindelhufvudet, spindelns ur dockan framträdande ända, är så inrät-

tadt, att arbetsstycken af olika slag dervid kunna fästas. Det är ihåligt ocli

inuti försedt med en gängning, hvaruti efter behof en ståldubb eller ett

trubbigt ändstycke kan inskrufvas. Spindelhufvudets utsida har äfven en

gängning till fästande af de olika inrättningar, som kunna behöfvas för att

åstadkomma en fast förbindning mellan spindeln och arbetsstycket. Dessa
mellanstycken kallas foder eller patroner. Utom skrufgängningen kan spin-

deln ha ett annat något tjockare ställe, der han är fyr- eller sexkantig och

der en skifva eller dylikt med motsvarande hål kan skjutas på honom.
Då svarfstolen kan användas för olika ändamål, och saker af en mängd

olika former derpå kunna tillverkas, är naturligtvis arbetssättet ej heller alltid

det samma. En olikhet beror t. ex. derpå, huru vida löpdockan användes
eller icke. Runda svarfstycken och öfver hufvud sådana, som ha en mindre
långsträckt form och ej äro tunga, behöfva blott fästas vid spindelhufvudet

medelst en patron, och löpdockan begagnas i detta fall ej. Denna form af

svarfning, den s. k. svarfningen på fri hand, användes ofta vid vanliga

arbeten och af dilettanter, men ej gerna vid noggrannare arbeten, i metall,

emedan man härvid ej kan vara fullt säker på, att arbetsstycket löper riktigt

omkring sin geometriska axel.

Patronerna k un n a vara

af trä eller metall och äro allt

efter arbetsstyckets form mycket

olika inrättade. Några fasthålla

arbetsstycket medelst stålbackar

(backpatroner), andra medelst en

tång (fångpatroner) eller genom

skrufvar m. m. Spetspatroner

ha några utskjutande jernspetsar, som indrifvas i arbetsstycket; de kunna

naturligtvis blott användas på trä och blott i sådana fall, då spetsarna ej

kunna skada pjesen. För flata föremål, t. ex. en trätallrik, som ej kunna in-

spännas, använder man som patron en enkel träskifva, på hvilken pjesen fästes

med kitt. Ofta användas ihåliga patroner af trä, i hvilka pjesen indrifves

med hammarslag och fasthålles genom inklämning. För ätt öka sammanhåll-

ningen mellan pjes och patron blifva begge vanligen fuktade och öfverdragna

med krita. För att på utsidan afsvarfva hålpjeser, såsom bägare och dylikt,

sedan ihåligheten blifvit utsvarfvad, skjutes pjesen öfver en massiv patron,

som noga passar efter ihåligheten. Många saker kunna genast färdigsvarfvas

af det inspända råämnet; man genomsvarfvar blott den tapp, som förenar

dem med återstoden af trästycket. Andra deremot måste vändas om, så att

den först bearbetade sidan kommer att ligga inuti hålpatronen. Genom in-

drifning i en vanlig patron skulle denna färdiga del lätt kunna skadas; man
begagnar derför i sådana fall en ändamålsenligare hålpatron, hvars sidor genom

inskärningar framifrån äro skilda i flera delar. Inspän ningen sker här, såsom

af fig. 343 synes, genom pådrifning af en ring. De följande figurerna visa en

Tig. 342, 343. Hålpatroner.
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Fig. 344, 345. Skrufpatroner.

metallpatron af det vanligaste slaget, i fig. 344 sedd bakifrån och i fig. 345 i

genomskärning, der pjesen medelst klämskrufvar a a så noga som möjligt in-

riktas och fasthålles i centrum.

År ett svarfstycke så långt eller tungt, att det ej har tillräckligt stöd,

då det blott är fäst vid patronen, tages löpdockan till hjelp, och hennes dubb

lemnar nu en ytterligare stödjepunkt. Långa och svigtande stycken behöfva

dock ännu en tredje stödjepunkt, och man leder dem för detta ändamål genom

ett noga omslutande rundt hål på

en midt emellan båda dubbarna an-

bragt hjelpdocka (lunette). Eller

ock -aflöser hjelpdockan löpdockan

i de fall, då svarfämnets ända

äfven skall bearbetas; medan detta

nämligen fritt vrider sig i det

runda hålet, kommer svarfstålet

åt ändstycket.

Många ämnen af långsträckt

form inklämmas ej i patronen,

utan inspännas omedelbart mellan spindelns och löpdockans dubbar. Är svarf-

ämnet sjelft tillspetsadt i ändarna, utbyter man svarfstolsdubbarna mot två

trubbiga, i ena ändan något fördjupade insatser. Men klart är, att ett så-

lunda mellan två dubbar insatt arbetsstycke vid stålets angrepp genast stan-

nar i sin svängande rörelse och att sålunda en fastare förbindelse mellan ar-

betsstycket och spindelhufvudet

är behöflig. En sådan inrättning,

kallad svarfklofve, kan vara

formad på olika sätt. I de båda

fig. 346 och 347 har han formen

af en skifva, som är fastskrufvad

vid spindelhufvudet och med ett

stift (medtagaren) a fattar uti

ett annat stift, som är anbragt

på arbetsstycket och således tvin-

gar detta att deltaga i rörelsen.

För träarbeten äro dessa

inrättningar vanligen tillräckliga;

metallarbetaren deremot svarfvar

gerna stycken, som fordra större noggranhet, t. ex. fina axlar, mellan två fasta

dubbar. Härvid utelemnas spindeln, och man undviker derigenom de fel, som

en om än aldrig så litet ostadig rörelse hos spindeln skulle kunnat förorsaka.

Midt emot löpdockan anbringas en alldeles likadan särskild docka, på dennas

eller löpdockans dubb trades en hålskifva, som vrider sig fritt, på denna lägges

drifremmen, och rörelsen fortplantas till det insatta arbetsstycket genom en

svarfklofve.

Tig. 346, 347. Svarfklofve.
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De svarfstål, som svarfvaren i temligen stor mängd använder, äro, allt efter

som de skola arbeta i trä eller metall, något olika, ehuru någon sträng skil-

nad emellan dem ej finnes. Svarfstålen för trä behöfva ej vara i så hög grad

härdade som för metall och ha i de flesta fall en bredare egg för att antingen

kunna på en gång borttaga mera massa eller ock på en gång beherska ett

bredare fält på svarfstycket. Svarfstålen för metall deremot kunna blott an-

gripa ämnet med en liten del af eggen och ha derför en smalare form med
en mera stickelartad egg. De vanligaste trästålen kunna således alls icke an-

vändas för metall; snarare kunna då metallsticklarna användas på trä, i syn-

nerhet om det är hårdt.

I fig. 348—365 afbildas de skärande delarna; stålet är vanligen försedt

med ett träskaft för att underlätta dess handterande.

För att grofsvarfva det förut med såg och yxa beredda arbetsstycket

behöfver svarfvaren först skrubbstålen.' Som sådant tjenstgör vid behand-
ling af qvistigt eller masurrunnet trä först och främst rör mejseln (348), ett

rännformigt, i ändan tillhvässt verktyg, som borttager stora spån och efter be-

hof än kan angripa med midtpartiet, än med endera sidan. Andra skrubbstål

för trä ha urrefflade eller tillrundade eggar (349 och 350), andra, som kallas spets-

349 350 353 354 355 356

Svarfstål för trä.

stål (351), två i en vinkel sammanstötande ytor. Mejselformiga verktyg, slät-

stål, med rät- eller snedvinkligt hoplöpande eggar och en eller två snedytor

(352 och 353), användas i olika form och storlek för att borttaga den ruggighet,

som de större verktygen qvarlemnat, och öfver hufvud fullända pjeserna. Dessa

mejslar äro allra svårast att handtera, men en öfvad arbetare åstadkommer

dermed utomordentliga, till den grad fulländade arbeten, att de förefalla, som

de vore polerade. För utsvarfning af ihåliga saker begagnas hakar eller kro-

kar eller ock upprymningsstål (354 och 355). Deras främre ändar äro krökta

i' rät vinkel, så att den skärande delen, hvilken åter kan ha samma form som

på rund-, spets- eller slätstålet, är riktad åt sidan. Somliga utsvarfningsståt

ha en rätlinig, andra en mån- eller skärformig egg (356, 357 och 363).

S varfhakar af samma form som 359 och 360 förekomma vid metallarbete

under olika form och med olika eggar och kallas allt efter sitt ändamål skrubb-,

spets- eller släthakar. Då de skola användas för stora arbetsstycken, ha de

ett så långt skaft, att det kan läggas mot arbetarens axel. Deras eggar be-

finna sig vid ändan; de hvila med sin kullriga sida på försättaren, och för att

de ej skola glida, äro de försedda med grofva refflor. Grafstickeln (365), gravö-
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rens verktyg, är äfven för svarfvaren ett vigtigt redskap, i synnerhet vid be-

arbetning af metall och andra hårda ämnen, lika så svarfstålet 364, då endast

helt smala spån skola på en gång borttagas; 362 visar ett stål, som användes

för svarfning af yttre skrufgängor (skrufspindlar), 361 ett, som användes vid till-

verkning af muttrar. Angriper 362, utan att fortskrida, alltid samma omkrets

af svarfstycket, uppstå i sig sjelfva återvändande rännor och kanter. Afvert

lettertrissor eller krusrullar (358) användas för åstadkommande af utsiringaiv

Då borrning låter lika beqvämt som snabbt utföra sig på svarfstol, användas»

358

ch^t

v.

362 363 364 365

W ^ U fa

(\

Tis. 358-365. Svarfstål för metall.

äfven mångahanda borrar, och man för dem antingen emot arbetsstycket, eller

fastsättas de i spindeln och arbetsstycket hålles emot dem.

Supporten.

äfven vid detta

Men huru skicklig än en svarfvare må vara, gör sig dock

arbete den erfarenheten gällande, att menniskohanden i af-

seende på säkerhet och noggranhet står långt efter maskinen. En metallvals,,

en kägla, ett klot, en skifva skall, oaktadt all skicklighet och ständig mätning.

Fig. 366. Supporten, sedd framifrån. Fig. 367. Supporten, sedd från sidan.

,med cirkel och linial, dock aldrig med handarbete och vanlig försättare kunna

sä fullkomligt riktigt svarfvas, som för många ändamål inom nutidens meka-
nik är nödvändigt. Men detta låter utan stora svårigheter på mekanisk väg

åstadkomma sig. Derför äro äfven de svarfstolar, på hvilka metallarbeten skola

utföras, försedda med en inrättning, kallad löpande försättare eller sup-

port, som befriar svarfvaren från besväret att föra stålet. I supporten fast-

skrufvas svarfstålet och i en sådan ställning, att det riktigt angriper svarf-

stycket; allt, hvad arbetaren har att göra, är blott att ombestyra supportens
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rörelse längs efter svarfstycket, och på maskinsvarfstolar ej ens detta,

emedan maskineriet sjelft ombesörjer denna rörelse. Supporten består alltid'

af två delar: släden för rörelsen åt sidan och en derpå stående, medelst

skrufvar rörlig uppsats, hvari svarfstålen insättas, stickelhuset.

Fig. 366, 367 och 368 visa supportens inrättning för handsvarfstolen,

fig. 366 framifrån, fig. 367 från sidan och fig. 368 i förstorad genomskärning.

a är bottenplattan, som är fäst på svarfstolens vagnar. På denna platta rör

sig medelst skrufven b släden c, om inan vrider på vefven d. Släden uppbär

ståndaren e, på hvilken stickelhuset / medelst skrufvar kan flyttas i olika ställ-

ningar. Skall man t. ex. afsvarfva en cylinder, vefvas först supporten till

ändan af den samma, derpå föres stålet medelst skrufven g så nära intill cy-

lindern, att det borttager så mycket, som det på en gång kan. Sättes nu

-svarfstolen i gång och supporten tillika långsamt framvefvas, är klart, att cy-

lindern på alla punkter måste erhålla en lika bearbetning, hvilken, medan stå-

let hvar gång medelst skrufven g föres helt litet närmare, fortsattes, tills alla

ojemnheter försvunnit.

För att bearbeta plana, d. v. s. skif- eller plåtformiga kroppar eller i

-allmänhet stycken, som fästas på spindelhufvudet, måste stickeln anbringas i

sitt andra läge, så att han kommer att ligga paral-

lelt med vagnarna. Supportens båda ledningsskrufvar

vexla härvid roler, i det nu den öfre ombesörjer för-

_jTlL^1 biforandet, den undre närmandet. Det samma gäller,

när kägelytor skola bearbetas. Härtill behöfs ingen-

ting annat än att vrida supportens öfre del i mot-
^ svarande grad, så att den öfre glidbanan kommer

att ligga snedt öfver den undre och således svarf-
Fig. 368. Supporten i fö.-

stålet { gned r ;]- tn ing närmas till svarfstycket.
storad genomskärning.

o
°

.

J

Bland de mänga nyttiga arbeten, hvartill svarf-

stolen kan användas, är äfven gängskärningen, som dock, om hon skall

verkställas på fri hand, fordrar en synnerlig skicklighet. Af de här ofvan

afbildade svarfstålen äro 361 och 362 verktyg för skärning af skrufvar

och muttrar, s. k. gängstål. Föras de på fri hand, erhåller en mindre

öfvad arbetare lätt ofullkomliga gängor, hvarför svarfvare så väl som meka-

niker hellre begagna sig af särskilda inrättningar för skrufskärning. Det

Tanliga förfaringssättet vid ett noggrannare arbete består deruti, att gäng-

stålet förblir orubbligt sittande på samma ställe, medan arbetsstycket, drifvet

af spindeln, under vridning skjutes förbi. Skrufrörelsen åt sidan åstadkommes

genom ett s. k. skrufmönster (patron), som är förenadt med spindeln och

helt enkelt utgör ett kort stycke af en skrufstjelk, hvars gängor vanligen

ingripa i ett skrufmoderssegment. Det anbringas på spindelns venstra ända

och har formen af en kort cylinder med skrufFormigt inskurna gängor. I dessa

griper nu en fastsittande tand, hvilken verkar som ett mutterstycke och tvin-

gar skrufmönstret samt hvad dermed sammanhänger till en rörelse åt sidan.

^fa
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Vid gängskärning med skrufmönster kunna skrufvarna blott afsatsvis

och stycke för stycke göras färdiga, ty svarfstolens mekanism tillåter blott,

att spindeln framskjutes ett litet stycke i sönder. Tydligt är nu, att 'sup-

porten för skrufskärning utan afbrott måste vara mycket lämpligare, då hans

framförande ej verkställes genom vefning för hand, utan af maskinen sjelf,

alltså, på den för oss redan bekanta mekaniska svarfstolen.

Excentrisk svarfning. Många af konstsvarfningens alster åstadkommas

genom excentrisk svarfning, och företrädesvis användes detta förfarings-

sätt vid utarbetning af hufvudet, det vill säga af arbetsstyckets ändyta.

Den beqvämaste inrättningen härför erbjuder den s. k. excentriska patro-

nen. Han består af en metallskifva, som fastskrufvas vid spindeln och i

hvars yta ett rakt, medelst en skruf rörligt stycke, släden, ligger. På den

.senare finnas inrättningar for arbetsstyckets fästande. Så länge spindelns ut-

dragna axlar gå genom slädens midt, löper svarfstycket rundt som i en van-

lig patron, och man kan blott svarfva koncentriska cirklar; men aflägsnar

man stycket allt mer från centrum, kan man anbringa cirklar af olika

storlek och på olika ställen på sidan om midtpunkten. Genom smakfull fördel-

ning och hopslingning af sådana cirklar kunna dermed mångahanda vackra

utsiringar åstadkommas, hvarvid naturligtvis äfven arbetsstycket i patronen

»efter behag måste vändas. En ytterligare omvexling lemnar det s. k. oval-

verket, som äfven låter anbringa sig på hvarje svarfstol och som man skulle

kunna kalla en sjelfverkande excentrisk patron. Härvid rör sig släden med
arbetsstycket under hvarje omlopp fram och tillbaka öfver centrum en sträcka,

iivars längd kan förändras, och resultatet af den dubbla rörelsen blir en ellips.

Arbetets gång är på grund af denna tvungna rörelse visserligen något lång-

sam, men för vissa fall, U ex. för tillverkning af porträttramar, särdeles än-

damålsenlig.

Vid den fabriksmässiga tillverkningen af enkla svarfartiklar göra spind-

larna på svarfstolar, som drifvas af vatten, väl sina 2 000—2 500 hvarf i

minuten. För vissa i massa förbrukade artiklar, i synnerhet tändsticksställ,

har man äfven sjelfverksamt arbetande svarfstolar, som man blott behöfver

mata med runda stänger. Den med tre fastsittande tänder och en borr be-

väpnade spindeln svarfvar i ett ögonblick en ställform, en rundsåg afklipper

honom, en ledarskruf skjuter fram ämnet ett lagom långt stycke, och så fort-

går det undan för undan, så att hvarje minut ett ställ faller ned på bordet.

Tillverkningen af knappar, särskildt af hornknappar, är ett ganska

lärorikt exempel på svarfarbetets användning. Det skall derför ej sakna in-

tresse att här några ögonblick dröja vid detta ämne, helst ju knapparna ut-

göra en mycket vigtig del af tillbehören i vår beklädnad. De ha dels till sin

beskaffenhet, dels med afseende på tillverkningssättet i nyare tid undergått

mångahanda förändringar. Till de äldsta sorterna höra de gjutna tennknap-

parna med ögla, hvilka först tillverkades sålunda, att man sammanlödde dem
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af två gjutna delar, öfver- och underbottnen. I England erhöllo Maundrell

och Williams 1683 patent på uteslutande tillverkning af de gjutna ihå-

liga tennknapparna; dock är det tvifvel underkastadt, om de verkligen vora

de första uppfinnarna af denna vara.

Gjutningen af sådana knappar sker i formar af jern eller messing. I

Birmingham götos först knappar af hård metall i sandformar; man använde-

dertill messing med en stark tillsats af zink och åtskilde en gul sort, benarna

Fig. 369. Knappsvarfctol.

bathmetall, och en mjuk, särdeles zinkrik, hvilken man gaf namnet platina. 1780

infördes detta slags knapptillverkning från England till Österrike. Bleck-

knapparna kommo på modet i senare hälften af förra århundradet och ha på.

de senaste 50 åren i afseende på tillverkningssättet undergått en mängd för-

ändringar. Tillverkningen af metallknappar har för närvarande, i synnerhet i

Frankrike och särskildt i Paris, uppnått en hög grad af fulländning. De der

varande fabrikerna äro försedda med synnerligt fullständig maskinuppsättningy

jså att i medeltal mera än 50 maskiner komma på 20 der syseisatta arbetare.
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Härigenom har tillverkningsförmågan blifvit betydligt stegrad, på samma gång

tillverkningskostnaden blifvit billigare. Den ordning, stillhet och renlighet,

som äro rådande i dessa, liksom i de franska verkstäderna i allmänhet, och

den aktsamhet, hvarmed parisarbetarna behandla de åt dem anförtrodda ma-

skinerna, förtjena allt loford. Knapptillverkningen i Paris befattar sig ute-

slutande med de fina sorterna, med lyxknapparna; Wien söker likna Paris,

medan deremot i Tyskland städerna Elberfeld, Barmen, Berlin, Ludenscheidt

och Niirnberg liksom England tillverka alla vanliga sorter. Uniforms-, livré-

och metallknappar öfver hufvud tillverkas för öfrigt i nästan alla gördelma-

karverkstäder; dock är det naturligtvis svårt för de små mästarna att täfJa

med fabrikstillverkningen.

Af de särskilda knappsorterna är det i synnerhet de af ben, elfenben,

horn, trä m. m., hvilka, såsom frambragta medelst svarfarbete, här förtjena

Fig. 370. Borrmaskin för knappar.

Tår uppmärksamhet; för tillverkningen af porslinsknappar ha vi redan i fjerde

bandet redogjort. Knappar af ben och trä tillverkas vanligen på svarfstol.

Råämnet söndersågas först med en cirkelsåg i smala spån, ur hvilka man med
-en centrumborr utskär knappskifvorna (fig. 369). På detta sätt borras i

trä-, ben-, elfenben- eller perlemorspånen hål vid hål och erhållas knapparna,

som tills vidare bestå af små runda, i midten genomborrade, med refflor

»mer eller mindre sirade skifvor. Härpå följer poleringen, hvilken äfven sker

på svarfstolen, i det man centralt insätter hvarje knapp särskildt i en vid

spindeln fäst träpatron och behandlar honom med en liten med tvål och krita

bestruken klädeslapp. Borrningen af de öfriga hålen sker medelst en särskild

borrmaskin, som på en gång gör 3 eller 4 hål. Fig. 370 visar hans inrätt-

ning.

Till knappar har man äfven nyligen börjat använda skalet till en afri-

kansk frukt, corozzon, som liknar kokosnöten och hvars massa, på samma gång
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hon låter lätt bearbeta sig, antar en vacker polityr och olika färg. Ämnet får

ofta äfven namnet vegetabiliskt elfenben. Tillverkningen af ben- och corozzo-

knappar drifves företrädesvis i det franska departementet Oise, der i Beau-

vais firman Dupont et Deschamps har en betydande fabrik för denna

artikel.

Hvad särskildt tillverkningen

af hornknappar beträffar, uppmjukas,

de nyss nämda små skifvorna i varmt,

vatten och pressas derefter i en upp-

hettad metallform (fig. 371) för att

slutligen förses med de utsiringar, som

önskas.

Fig. 371. Formpress för hornknappar.

Leksakstillverkningen tar

svarfstolen till hjelp i många fall, då

man svårligen skulle anat det. Ur
en skifva af lätt klufvet trä svarfvar

man en massiv ring med allahanda

valkar; denna ring klyfver och sågar

man vidare sönder i lika stora styc-

ken, och nu först upptäcker man, att

man erhållit en mängd groft tillfor—

made djurfigurer, som genom snideriarbete få sin fulländning, på sätt som<

åskådliggöres i fig. 372—374, af hvilka den första föreställer ämnet till några

dussin hästar, de senare till en bataljon träsoldater.

Inom tillverkningen af detta slags

leksaker och små galanterivaror af trä

intager onekligen Tyskland ett fram-

stående rum. Det är en äkta tysk skogs-

slöjd, hvartill intet annat land kan

uppvisa något motsvarande. Många tu-

sen förnöjsamma menniskor finna deri-

genom på en karg jord sin bergning, och

alstren af deras flitiga händer bilda i det

hela ett ganska vigtigt föremål för gross-

handeln, ty de tyska leksakerna gå bok-

stafligen till alla verldens länder att

bringa glädje åt barnahjertan. Hvem
skulle väl kunna uppräkna alla de nätta r

ofta sinnrikt uttänkta, merendels otroligt

billiga småsaker, som leksaksindustrin bringar i marknaden, och deribland all-

tid något nytt; de större thiiringska köpmännens priskuranter uppräkna ej

mindre än 3 000 särskilda artiklar af detta slag. I Timringen är, som bekant,

Sonneberg med den kringliggande trakten hufvudorten för denna industri;

Fig. 372. Leksakstil]verkning

hästar.

på svarfstolen;
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nästan hvart enda hus derstädes hyser en liten fabrik, der arbetsfördelningen

är till sin största möjliga grad genomförd och hvarje person alltid utför samma
slags arbete. Afven i det sachsiska Erzgebirge ha många tusen menniskor

sitt uppehälle genom tillverkning af leksaker. Berömda och bekanta äro sedan

gammalt äfven orterna Aminergau och Berchtesgaden i den baierska Isarkret-

sen, äfvenså Grödnerthal i Tyrolen med sina nätta sniderier, liksom äfven

några trakter på Schwarzwald förse verlden med allahanda svarfvade och skurna

småsaker. I Kinas och Japans aflägsnaste hamnar träffar man leksaker från

Thuringen och Sachsen, från Schwaben och Isarkretsen, och kommer man till

New-York eller California, till Australien, Kaplandet eller Madagaskar, finner

man öfver allt de tyska leksakerna före sig. Då den österrikiska fregatten

No var a under sin verldsomsegling lade till vid Nikobaröarna, fann hon, tyska

leksaker äfven bland den der varande svarta befolkningen. Några deraf voro

till och med upphöjda till rang och värdighet af husgudar.

En af de berömdaste fabriksorterna i detta fack är nu den meiningska sta-

den Son neb er g. Här har denna slöjdgren drifvits sedan 600 år; enligt en gam-

mal krönika skall han nämligen 1270 blifvit

införd af köpmän från Niirnberg. Här, äfven-

som i de kringliggande byarna Juden bach,

Steinheide, Höllengrund, Sclrwarzbach, Stein-

bach och Laucha, hamras, mejslas, borras och

svarfvas det dag och natt; allt är i verksam-

het, till och med barnhänder måste hjelpa till.

Genom denna trakt gick under medeltiden den

stora handelsvägen från den fria riksstaden

Niirnberg norr- och vesterut. Då tillverknin-

gen allt mer ökades, drogo företagsamma son-

nebergsköpmän bort från hemorten och grundade i Liibeck, Riga, Stockholm,,

London och Moskva nederlag och salubodar för sin idoga hembygds alster.

Ofantlig är den mängd föremål, som här uttänkts och tillverkats. Så
t. ex. räknar en enda leksak, Noaks ark, utom sjelfva fartyget 102 snidade

djurfigurer, i hvilket antal de redan som ett märkligt konstarbete omnämnas i

Niirnbergs äldsta stadsbok.

Så förvånande än den uppfinningsrikedom är, som här ger sig till känna,

är dock det fabeläktigt billiga priset på dessa leksaker det ännu mera. En
arbetarfamilj af fem personer förbrukar årligen omkring 110 kubikfot gran

och furu och har, då detta blifvit förarbetadt till leksaker, förtjent 270—320

kronor. En träarbetare med sin familj tillverkar på en vecka 100 dussin, det

är 1200 stycken barntrumpeter; arbetslönen härför utgör endast omkring 4 kro-

nor 50 öre. Yissa köpmän, som handla med barnleksaker, omsätta årligen för

1 350 000 kronor i denna vara, och den genom denna trakt gående jernvägen

befordrar hvarje år inemot 50 000 centner leksaker. De hertigliga meiningska

skogarna ensamt lemna årligen fabrikanterna 4 000 famnar gran- och fu-

ruvirke om 108 sv. kubikfot. Hvilken mängd leksaker måste ej tillverkas af

Fis 373, 374. Tillverkningen af trä-

soldater på svarfstol.
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•denna trämassa, när t. ex. till 4 680 dussin barntrumpeter, för hvilka arbets-

lönen betalas med 13 öre dussinet, endast åtgå 118 kubikfot virke!

Den sachsiska leksaksindustrin i bergsbyarna Griinhainichen, Waldkir-

chen, Olbernhau m. fl. arbetar under mera tryckta förhållanden, emedan virket

här är dyrare och arbetsfördelningen ej så strängt genomförd som i Timringen.'

De olika distrikten ha emellan sig fördelat vissa yrkesgrenar; sålunda tillverkar

det ena blott leksaksaskar och glasharmonikor, ett annat dockhus, teatrar,

bodar, kök o. s. v. Afven här drifves industrin i stort under medverkan

.af hustru och barn. Men hvarje arbetare gör sitt stycke fullt färdigt och

måste i nödfall äfven måla det, då deremot i Timringen målarna arbeta så

otroligt hastigt och billigt, att 200 små trälådor kunna målas på 5 sidor för

half annan krona, hvarvid allt tillbehör, färger o. s. v., tillsläppes af målaren.

En arbetare jemte hustru och barn förtjenar härpå dagligen blott 1,3 5 rmt.

I den baierska Isarkretsen äro allt sedan 13:e seklet Oberammergau och

Berchtesgaden berömda, i synnerhet for finare slags snideriarbeten. Lika så

äro Grödnerthal i Tyrolen och Traunkretsen i Österrike välbekanta för sina

alsters prydlighet. I Berchtesgadendalen syseisätta sig vid pass 2 000 personer

med träsnideri och förtjena derpå ungefär 140 000 kronor årligen. Den för-

.arbetade trämassan uppgår i medeltal till 700 stammar om året. Virket

härtill, som fås af tall, gran, lärkträd, lönn, en, idegran, lind, valnöts-, äple-

och päronträd samt hassel, hålles till ett ganska billigt pris arbetarna till

hända ur de kungliga salinskogarna.

Medan sålunda Tyskland i leksakstillverkningen länge obestridt innehaft

första rummet, har deremot allt, som i handeln går under namnet »artides de

Paris» och företrädesvis är alster af konstsvarfning, sitt ursprung i en in-

dustri, hvilken under namnet tabletteri i Paris uppnått sin högsta utbildning.

Tabletteriet syseisätter sig med tillverkning af dessa otaliga små före-

mål af elfenben, metall, finare träslag, horn, snäckskal m. m., hvilka, utan att

vara nödvändiga, likväl förstått göra sig till angenäma lefnadsbehof, sedan

deras tillverkning blifvit billig nog att göra dem åtkomliga äfven för den stora

-allmänheten. Hit höra solfjädrar, paraplyn, cigarrfodral, statyetter, dosor,

tobakspipor, promenadkäppar, elddon, knappar, inlagda arbeten, schatull, bref-

väskor och tusen andra föremål, som vi ofta ej ens skulle kunna gifva ett

namn.

Lika skiljaktiga råämnena och användningssätten för dessa varor äro,

lika mångfaldiga äro äfven tillverkningssätten. Derefter dela sig äfven arbe-

tarna, som äro syseisatta för tabletteriet, i vissa klasser, af hvilka livar och

-en rör sig på ett särskildt arbetsområde: modellörer, skulptörer, snidare,

snickare, målare, lackerare, bronsarbetare, ciselörer, papparbetare, dekoratörer,

slipare, svarfvare, polerare m. fl. Industrin är husslöjd, och fabrikanterna

.hålla vanligen inga verkstäder. Många af de skickligaste arbetarna, i synner-

het sådana, som utföra egna idéer, arbeta äfven för egen räkning och sälja

3sina varor till de stora exporthusen eller kommissionärerna. Tabletteriets till-
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verkningssiffra uppgår i Frankrike till omkring 35 millioner kronor, hvaraf

12 V2
millioner komma på Paris ensamt. Den största delen af varorna går

till Amerika, England, Ryssland, Spanien, men betydliga mängder äfven till

Tyskland och de nordiska länderna.

Ett särskildt omnämnande förtjenar i synnerhet solfjädersindustrin,

hvilken från Paris förser hela verlden med en den täckaste och smakfullaste

toalettartikel. Den förnämsta delen af arbetet utgöres här af snideri i eben-

holts, akaju, rosen-, pali-

sander- och sandelträ, som

kostar nära 200 kronor

centnern, samt fräsarbete i

elfenben, perlemor och ben.

Det fins solfjädrar, som

kosta tusentals kronor; de

vanliga deremot kan man
få för 10 öre. 1862 upp-

gick värdet af de tillver-

kade solfjädrarna till 5

millioner, 1867 till 7 mil-

lioner kronor. Deraf kan

man göra sig ett begrepp

om, i hvilka massor denna

vara tillverkas. Den fran-

ska solfjäderstillverkningen

har sitt hufvudsäte i S:te

Génevieve i departementet

Oise och i några angrän-

sande orter, der hon utgör

en näringsgren för omkring

5 000 arbetare och arbe-

terskor.

Det redan omnämda,

till denna artikel använda

materialet sönderskäres

först i tunna smala skif-

vor, hvaraf man formar

de små, sirliga stafvar eller

strålar, som, öfverklädda med papper, siden eller något annat ämne eller ock

blott hopfästa med band, utgöra den blifvande solfjädern.

Dessa skifvor öfverlemnas nu åt de s. k. fasonörerna, hvilka derur utskära

stafvarna med deras riktiga konturer och polera dem. För detta ändamål

klämma de ett visst antal förut tillskurna skifvor, vare sig af trä, elfenben

eller något annat ämne, mellan två metallmodeller, kallade kaliber, och bort-

fila de öfverskjutande delarna af skifvorna, så att de alla få alldeles samma
Uppfinningarnas boJc. VI. 21

Fig. 375. Fräsmaskin för tillverkning af solfjädrar.
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konturer som mönstren. För vanliga solfjädrar är

denna bearbetning tillräcklig, men varan måste un-

dergå en ytterligare behandling, som utföres af sär-

skilda arbetare. Till detta arbete användes en liten

svarfstol, på hvars spindel en cirkelsåg, en fräs, en

borr eller något annat passande verktyg är anbragt

och genom trampan sättes i hastigt omlopp, på sätt

fig. 375 utvisar.

Denna utsiring sönderfaller i flera olika arbeten:

1) borrningen, hvarvid, då fråga är om enklare mön-

ster, ett antal strålar på en gång genomborras; 2)

perlingen (perlage) eller guillocheringen, för att på strå-

larnas yta åstadkomma upphöjda eller fördjupade

mönster; 3) utskärningen (decoupage), hvarvid arbe-

taren med en fin såg bearbetar de i en skrufklofve

inspända strålarna; 4) griljeringen (grille), anbringan-

det medelst genombrytning af ett fint nätverk; detta

arbete utföres med en liten cirkelsåg; 5) utsmycknin-

. gen (enjolirage), som består deruti, att man i de små,

förut anbragta fördjupningarna, hvari något vax blif-

vit intryckt, inlägger små korn af stål eller någon

annan metall. För att fatta och inlägga kornen be-

gagnar arbetaren en lämpligt formad magnet; för så-

dana korn deremot, som ej dragas af magneten,

användes en träpinne, som i ändan fuktas med saliv.

Vissa slags solfjädrar blifva slutligen 6) graverade,

skurna eller sirade med tunna guldplåtar, som infällas

i de af gravören inskurna fördjupningarna. Härmed
afslutas de arbeten, som ingå i solfjäderstillverkningen

i S:te Genévieve. De der färdiggjorda stafvarna sän-

Fig. 376. Perlad och gnil-
das nu til1 Paris

»
der man hopsätter och öfverdra-

locherad solfjädersstaf. ger dem med papper, siden eller något annat tyg.
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De äldsta vagnarna och deras använd-

ning. — Kappränningsvaguar hos romarna. —
For- och praktvagnar. — Tillverkningen af en

täckvagn. — Vagnkorgen och underredet. —
Hjulringen. — Fjädrarna. — Klädsel och lacke-

ring. — Olika slags åkdon. — Ryska åkdon.

— Den turkiska araban. — Ostindiska och na-

politanska vagnar. — Spårvagnen.

Redan det kringirrande herde-

fvet och dessa utflyttningar till nya

boningsplatser, som höllo forntidens

folk i en så liflig rörelse, förut-

sätta med nödvändighet konstgjorda

forslingsmedel. Kamelens, hästens

och oxens tjenster synas härvid oum-

bärliga, och hade man en gång lyc-

kats göra dessa djurrikets storheter

till menniskans slafvar, var äfven

iden till ett åkdon lätt funnen och
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förverkligad. I sjelfva verket finna vi äfven trissor och hjul redan i den äld-

sta forntiden använda som forslingsmedel, och uppfinningen är till den grad

naturlig, att hon sannolikt ej gjorts af en enda, utan af flera på samma sätt.

De gamla, som ej kunde fästa henne vid namnet på någon viss personlig-

het, härledde henne derför från gudarna. Hos det äldsta af oss kända kultur-

folket, egypterna, finna vi två- och fyrhjuliga fordon använda. Som vi

läsa i bibeln, hade redan judarna lyx- och praktvagnar. Det första drag-

djuret synes öfver allt ha varit oxen; hos grekerna ansågs en viss Tr okilos

ha varit den förste, som vågat färdas efter hästar. Enligt andra sagor skola

fry gema i Mindre Asien spelat en rol vid utvecklingen af det äldsta vagn-

makeriet och konsten att köra hästar. I alla händelser är äfven bruket af

hästar som dragare mycket gammalt, ty om grekerna och perserna känner

Fig. 378. Fornromerska kappränningsvagnar.

man, att de i striderna kämpade från vagnar, dragna af hästar. För öfrigt

användes fordon hos grekerna och romarna nästan blott inom landtbruket;

männen redo helst och ansågo till och med åkning omanlig, blott passande för

qvinnor och sjuka. Först under den yppiga kejsartiden färdades äfven männen
i praktvagnar, medan man förut blott känt triumfvagnarna, på hviika fält-

herrarna efter en vunnen seger fingo hålla sitt intåg i hufvudstaden. Någon
snabbare åkning kunde dock ej hos forntidens folk komma i fråga. En sådan

hindrades ej blott af vägarnas dåliga beskaffenhet, utan äfven af sjelfva åk-

donens bygnad, hviika, om än till sitt yttre eleganta, dock alltid blott bestodo

af korgar, som utan fjädrar eller några andra inrättningar för stötarnas mil-

dring anbragtes på hjulen. Så mycket snabbare jagade man i stället fram

på de väl planerade rännarbanorna, dessa de gamla grekernas och romarnas

torneringsplatser, der utom kapplöpning och kappridning äfven kappkörning i

små tvåhjuliga vagnar, i hviika den körande stod upprätt, var mycket i bruk.



VAGNENS HISTOKIA. 325

Den tvåhjuliga formen på åkdonen, som väl också är den äldsta, förblef alltid

hos romarna den herskande, och utom hästar spände man äfven många-

handa andra djur, såsom åsnor, mulåsnor, tjurar, hjortar, strutsar för dem,

ja, Marcus Aurelius försökte till och med använda lejon för sin triumfvagn.

Genom romarna veta vi, att äfven många andra folk, såsom galler, briter,

skyter, sarmater och germaner, till krigs- och resvagnar hade klumpiga, af

oxar dragna fordon, hvilka föga torde ha skilt sig från dem, som ännu i dag

begagnas hos morlackerna och andra naturfolk, och i stället för hjul hade

enkla trissor. I krig sammandrogo germaner och galler sina åkdon i närheten

af valplatsen till en vagnborg, inom hvilken qvinnorna och barnen under

drabbningen uppehöllo sig.

Fig. 379. Havanesisk volante.

Innan konsten att bygga vagnar och vägar blifvit någorlunda fullkomnad,

hvilket som första vilkor förutsätter en ökad samfärdsel, var färdandet i vagn

ett nöje, som ej var mycket att stå efter, och så väl qvinnor som män, till och

med de förnämaste, föredro^o att rida, hvilket äfven ansågs mera passande.

Beqvämare åkdon kommo först i bruk, i samma mån mera banade, konst-

gjorda vägar anlades.

Lyxvagnar börja visa sig vid slutet af 15:e århundradet och först blott

bland de förnämaste. Sålunda anföres som någonting märkvärdigt, att kejsar

Friedrich III 1494 anlände till Frankfurt i en täckt och med förhängen utstyrd

vagn. I 16:e århundradet såg man redan ofta vid stora tornerspel och andra

festliga tillfällen många sådana statsvagnar i de förnämas följe. De voro

öfverdragna med fint läder, fodrade med sammet, förgylda, behängda med
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silkestofsar och hade ej sällan redan fönster af hvitt glas. Det nya hos dessa

åkdon utom lyxen var således, att de hade en sluten korg, som hängde i under-

redet, dock ännu ej på stålfjädrar, utan blott på remmar.

Täckvagnarna mötte till en början ej ringa klander, dels från mora-

listernas sida, hvilka fördömde dem som förvekligande inrättningar, dels från

portschäsbärarnas, hvilka af dem sågo sin bergning allvarsamt hotad. Detta

oaktadt fick täckvagnen allt mera insteg.

Ar 1564, berätta de engelska krönikorna, blef holländaren Boonen

drottningens lifkusk, och det var på hans föranstaltande, som den första täck-

vagnen kom till England. Men den goda drottningen fick ej länge njuta af

tillfredsställelsen att vara ensam om denna lyx; åtskilliga förnäma damer

Fig. 880. Verkstad för vagntillverkning.

skaffade sig äfven det nya åkdonet och ståtade dermed i stad och på land

»till stor beundran för alla, som sågo det». Tjugu år senare var bruket af

täckvagnar redan allmänt hos adeln och andra förnäma och vagnmakeriet en

blomstrande slöjdgren. Engelsmännen ha äfven sedan dess allt jemt inlagt

mycken förtjenst om vagnarnas förbättring och fulländning och i hög grad bi-

dragit till att göra dem starkare, lättare, säkrare och beqvämare, med ett ord

till hvad de nu äro. Hos dem uppkommo först jernaxlar och sedermera äfven

hjul och underreden af jern, äfvensom springfjädrarna, hvilka uppfunnos i

förra århundradet, i England erhöllo sin utbildning och fullkomning.

1 afseende på prydlighet samt en smakfull, elegant form stå fransmän-

nen främst äfven inom denna slöjdgren; nu mera tillverkas dock goda och



TILLVERKNINGEN AF EN TACKVAGN. 327

vackra vagnar öfver allt, der de äro efterfrågade och betalas väl, hvilket na-

turligtvis alltid mest skall vara fallet i de större hufvudstäderna. Sådana

hufvudpunkter för vagnmakeriet äro t. ex. Wien och Berlin, och de åkdon,

som utgå från der varande fabriker, äro med rätta vida berömda.

Tillverkningen af en täckvagn eller ett annat likartadt åkdon är ett

samarbete af många olika slöjdgrenar. Deri deltaga nämligen, utom vagnmakaren

och grofsmeden, korgmakaren, som förfärdigar sjelfva stommen, sadelmakaren,

låssmeden, gördelmakaren, svarfvaren, glasmästaren, snörmakaren, målaren,

lackeraren, ofta äfven förgyllaren och träbildhuggaren samt ännu åtskilliga

andra. Nu mera finnas i de flesta större städer fabriker, der alla de olika

Fig. 381. En rysk delega.

verkstäderna äro förenade och sålunda allt, åtminstone det mesta, göres färdigt

i en och samma anstalt. I London finnes en hel gata med idel fabriker för

tillverkning af vagnar och dertill hörande artiklar.

Vid förfärdigandet af en täckvagn, liksom vid byggandet af ett fartyg eller

ett hus, är det första arbetet uppgörandet af en ritning, som utföres i naturlig

storlek. Smak, elegans och beqvämlighet fordras af en täckvagn lika väl som af

ett godt boningshus. En täckvagn företer i sin bygnad blott sällan räta vinklar

eller raka linier; krökningar och svängda linier af den mångfaldigaste art äro öfver-

vägande, och för sådana kunna inga mått i fot och tum angifvas, utan ritningens

former måste omedelbart aftagas och öfverföras. De härtill använda patronerna

bestå af tunna träskifvor, som läggas på ritningen och utskäras efter hennes

måttstock. I dessa patroner ha nu arbetarna mönster, hvarefter de med skg,
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hyfvel o. s. v. ur råämnet utarbeta de åstundade formerna. Detta gäller så

väl vagnkorgen som de af trä gjorda delarna af underredet. Medan sättet

för tillverkningen af de senare mycket liknar det vanliga vagnmakeriarbetet,

måste korgmak aren vara en skicklig och väl betald arbetare, då allt det

finare ram- och panelverket utföres af honom. Han är egentligen den konst-

när, hvars skicklighet är egendomlig för vagnmakeriet. Med samma verktyg

som konstsnickaren och ständigt rådfrågande sina patroner, formar han korgens

mångfaldiga beståndsdelar, och den slutliga sammanfogningen deraf har ännu

sina särskilda svårigheter, emedan de svängda styckena merendels ej samman-

stöta under räta vinklar. Derfor förekomma vid tillverkningen af en täckvagn

nästan alla slags sammanfogningar, här ett, der ett annat slags fogning, på

ett annat ställe lim, spik, skrufvar. Panelverket formas dels genom hyfling,

Fig. 382. Araban.

dels genom böjning under användning af värme och vatten. När ett tunt

bräde vätes på den ena sidan och upphettas från den andra, antager det hastigt

en skålform sålunda, att den våta sidan blir den konvexa. Dessa svängningar

kunna sedermera göras varaktiga genom inspänning.

Medan korgen går sin fulländning till mötes, sörja den egentlige vagn-
makaren och smeden för vagnens underrede. Hit höra också hjulen. Ett

täckvagnshjul är ett arbete, hvari lätthet och styrka måste finnas förenade.

Det är sammansatt af naf, ekrar och lötar; svarfstol, nafvare, huggjern,

bandknifvar, hyflar o. s. v. användas vid dess tillverkning. Inhuggningen af

hålen för ekrarna i nafvet är ett svårt arbete, som fordrar skicklighet och ett

skarpt öga, i synnerhet i följd af den egendomligt sneda ställning, hvari ek-

rarna komma att stå i nafvet. Men den säkra förbindningen af de många
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delarna till ett fast helt åstadkommes först genom den hjulet omgifvande jern-

skenan. Smeden har gjort denna skena jemt så vid, att hon under vanliga

förhållanden ej skulle kunna tvingas på hjulet; för att detta skall bli möjligtr

fästes hjulet med den fördjupade sidan nedåt på ett stadigt underlag; skenan

upphettas nu, och i detta tillstånd, då hon är vidare än i kallt, lägges hon

skyndsamt om hjulet och pådrifves med hammare. I samma mån jernet kall-

nar, blir skenan trängre och omsluter derigenom hjulet så mycket fastare.

Denna fasthet ökas af ett antal jernbultar, som på hjulets hela omkrets dra-

gas igenom både jernet och träet i hjulringen och på insidan fastskrufvas. I

stället för att, som hittills, sammansätta hjulringen af lötar, har man på se-

naste tiden börjat forma honom af ett enda stycke ångkokt och genom stark

mekanisk kraft böjdt trä.

De inrättningar, som under korgen tjena till fram- och bakvagnens för-

bindande, kuskbockens uppbärande m. m., äro af mångfaldigt slag, livarför vi

ej heller här kunna inlåta

oss på en närmare beskrif-

ning deraf. Dels kunna näm-

ligen konstruktionssätten i

och för sig vara väsentligt

olika, dels kommer det här-

vid naturligtvis mycket an

på, om åkdonet är en täck-

vagn, en droska, en faeton

o. s. v., vidare också, om
vissa delar äro af trä eller

jern. Fram- och bakvag-

narna förenas antingen, så-

som på de vanliga åkdonen,

med en bom, eller användes

i dess ställe en så kallad

svanhals, ett svängdt jern,

som genom sin krökning

uppåt gör det lättare för framvagnen att vända.

På de moderna åkdonen äro axlarna merendels smidda af jern. Så-
dana axlar äro ej blott långt varaktigare än träaxlarna, utan göra äfven, då-

de förorsaka mindre friktion, vagnens gång lättare. Axlarnas tappar, d. v. s~

ändarna, hvarmed de ligga i nafvet, äro ytterst noga rund- och glattsvarfvade,

och lika fint är äfven det inre af de motsvarande metallbössorna bearbetadt-

Genom de båda glatta metallytornas glidning emot hvarandra, hvilken dess-

utom genom smörjning ytterligare understödes, erhåller vagnen den lättaste*

och behagligaste gång.

Fjädrarna äro naturligtvis äfven en mycket vigtig beståndsdel af en

täckvagn. Det är de, som genom sin spänstighet upptaga de stötar, åkdonet

i följd af vägens ojemuheter erhåller, och antingen alls icke eller ock blott som

Fig. 383. Ostindisk statsvagn.
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sakta svängningar fortplanta dem på vagnkorgen. Det enda härtill lämpliga

ämnet är stålet. De former, hvari man användt det till vagnfjädrar, äro

mycket olika. De vanligaste äro de så kallade C- och S-fjädrarna; omtyckta

äro äfven de elliptiska fjädrarna O, hvilka ligga omedelbart emellan korgen

och underredet. Hvarje fjäder består af flera öfver hvarandra lagda stålske-

nor af omkring 1,5—3 liniers tjocklek, hvilka genom jernband äro på det sätt

förenade, att hvar och en bibehåller sin fria rörlighet. De större eleganta

vagnarna byggas nu mera nästan alltid på dubbelfjädrar, hvarigenom korgens

rörelser blifva utomordentligt lätta och mjuka.

Ej utan intresse är det sätt, hvarpå en täckvagns öfre del öfverdrages

ined läder, såsom nu mera oftast sker på bättre åkdon, emedan lackeringen,

Fig. 384. Napolitansk vagn.

anbragt på blotta träet, ej ger tillräcklig borgen för varaktighet. Hela öfver-

draget består nämligen af en enda hud utan alla sömmar, och likväl smyger

sig detta öfverdrag fullkomligt efter korgens alla delar. Det starkt genom-

blötta lädret dragés öfver trästommen och invalkas, d. v. s. pressas och gnides

med trubbiga verktyg så länge, tills alla veqk blifvit utslätade och försvunnit.

Vagnarnas målning och lackering utgöra åter en särskild arbets-

gren, och den fulländning, lackeringskonsten på senare tiden uppnått, förstår

äfven vagnmakaren på bästa sätt tillgodogöra. Materialen äro de vanliga

mineralfärgerna, fernissa och lackfärger, och arbetet utmärker sig blott genom

de många färgskikten, som tid efter annan läggas öfver hvarandra och der-
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•emellan alltid afslipas. Först öfverstrykes allt med grundfärg så tjockt,

att trä, metall och läder ej mer kunna skiljas från hvarandra. Sedan flera

sådana skikt blifvit pådragna, hvilket naturligtvis för hvarje gång ej kan ske

förr, än det föregående lagret hunnit fullkomligt torka, anbringas lackeringen,

likaledes i flera strykningar, med de färger, åkdonet skall erhålla. Sålunda

erhålla hufvuddelarna af en vagn väl sina 12—15 strykningar med grund- och

lackfärger, af hvilka hvar och en flera gånger finslipas med pimsten eller

något annat dylikt medel. Den sista poleringen företages först, när allt hun-

nit fullkomligt hårdna.

Hvad tapetseraren å sin sida gör för att med dynor, fint kläde, skinn,

-siden, mattor, bårder och dylikt mer eller mindre präktigt och beqvämt ut-

styra vagnens inre, är allt för mycket i ögonen fallande att behöfva en sär-

skild beskrifning. Men äfven det yttre

liar många nödvändiga eller till pryd-

nad tjenande delar, som ej äro af jern,

utan af en vackrare metall och pole-

rade; vanligen använder man härtill

messing eller nysilfver, ofta äfven silf-

verpläterad koppar.

Att kasta en blick på de olika

former, hvari vagnmakeriet och dess

biträdande slöjdgrenar slutligen bringa

sina alster i marknaden, skulle onekli-

gen erbjuda mycket intresse och gifva

•oss tillfälle till många intressanta slut-

satser rörande klimatets egendomlighe-

ter, folkets odlingsgrad, dragdjurens olika

art, terrängförhållandena och i samman-
hang dermed äfven vägarnas och gatornas

beskaffenhet i olika delar af verlden.

Utrymmet tillåter det dock ej, och vi

måste derför inskränka oss till några

korta anmärkningar, som^af de bifogade

afbildningarna tillräckligt förtydligas.

Inom de högre stånden i nästan alla länder har modet, som utbreder vissa

alster och former öfver hela jorden, äfven infört vagnformer, hvilkas mönster

man företrädesvis har att söka i Paris, London, Berlin och i synnerhet i Wien.

De egentliga nationela dragen återfinnas mera hos de vanliga åkdonen, som,

trots modets vexlingar, bibehålla sin form. Man betrakte blott de egendomliga

ryska åkdonen: k i bi t k an, med sitt runda tälttak och egentligen mer en kärra

än en vagn; delakan, en låg, öppen korgvagn utan alla prydnader, den van-

liga res- och postvagnen, med det nationela trespannet, merendels kördt i ga-

lopp; i städerna droskan, troikan, hvars kuskar äro verldsbekanta för sin

Fig. 385. Det inre af en postkupé på ett bantåg.
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skicklighet; de köra ständigt i sträck och tillropa oupphörligt fotgängarna,

att akta sig; deraf äfven deras namn »ropare».

Med dessa lätta vagnar jemföre man turkarnas klumpiga arab a, som

dragés af oxar. Hos henne är sedan århundraden allt oförändradt, och vi

kunna betrakta henne som ett exempel på det tillstånd, hvari medeltidens

skjutsväsen i allmänhet befann sig. Ty ehuru korgarna så väl inuti som

utanpå äro utstyrda med sniderier, målningar och ej sällan med förgyllningar

och andra prydnader, saknas dock allt slags beqvämlighet efter våra begrepp.

Det inre är tomt och dess enda beqvämlighet en matta, på hvilken passage-

rarna efter orientalisk sed sitta nedhukade och der de få sig livar enda stötr

som åkdonet erhåller, regelbundet meddelad, ty af fjädrar och dylikt finner man
ej det minsta spår; till och med framvagnens rörlighet saknas, så att åkdonet

alls icke kan vända. Vid uppstigandet begagnas' en liten stege, som under åk-

ningen är uppdragen. Araban är egentligen afsedd att begagnas af fruntim-

mer, i hvilket fall hon är på alla sidor tillsluten med förhängen; dock begag-

nas hon äfven i Konstantinopel och kringliggande trakt som ett slags omnibus-

med plats för 10— 12 personer.

Ett rätt asiatiskt utseende har äfven den ostindiska vagnen, som är

afbildad i fig. 383 och i sitt hemland måste anses för någonting utmärkt, ty

originalet var insändt till. den första verldsutställningen i London. Dylika åk-

don från Turkiet, Kina m. fl. länder sågos äfven på den senaste verldsutställ-

ningen i Wien. Ihågkommas bör dock, att i Indien bruket att låta fortskaffa

sig i bärstol är så allmänt och bärarna så snabba i sina rörelser, att någon

sporre till åkdonens förbättring knappast tyckes finnas.

Försätta vi oss nu för kontrastens skull på ett ögonblick under Napolis
leende himmel, skola vi här, der allt är pittoreskt och smakfullt och äfven den

ringaste husgerådssak har något af antikens former, äfven i de offentliga åk-

donen, corricoli, finna mönster af prydlighet och lätthet. Kusken står, ofta

blott på det ena benet, bakpå och styr med en lång piska sina små, men el-

diga springare.

På de stora verldsutställningarna har äfven det högre vagnmakeriet all-

tid varit på ett glänsande sätt representeradt. Elegans, prakt, skönhet och

ädelhet i formen, beqvämlighet och andra lyxens och den enskilda smakens-

fordringar äro naturligtvis i fråga om sådana utställningsartiklar bestämmande.

Men en långt större betydelse har dock det slag af vagnmakeriets alster, som
tjenar den stora allmänna trafiken. Tillverkningen af jem v ägs v agn ar har

jemte maskinbyggeriet blifvit en stor industri och på senaste tiden, synnerli-

gast hvad de i fält så vigtiga sjukvagnarna beträffar, gjort storartade fram-

steg. Jernvägstågen och omnibusarna äro jemte fartygen hufvudfaktorerna i

hela vår nu varande samfärdsel; också betinga, fullständiga och höja de hvar-

andra ömsesidigt. Den närmaste sammansmältning mellan jernväg och omni-

bus har på den allra senaste tiden skett derigenom, att man efter Nord-

amerikas föredöme utlägger skenor för den senare. I de stora städerna bli
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sådana anläggningar och åkdon, spårvagnarna, allt mera vanliga, och så väl

-anläggare som allmänheten finna sig väl deraf; ty klart är, att åkdonet häri-

genom erhåller ej blott en behagligare, utan äfven en lättare gång och i följd

-deraf kan fortskaffas med ett mindre antal hästar, men ändå framforsla en

långt större last än förut.



Korg- och halmflätning.

Flätningen en mycket gammal konst. — Korgflätning; verktyg och förfaringssätt. —
Flätning af rottingsstolar. — Korgvarornas lackering m. m. — Halmflätn ingen. — Fläthalmen»

odling och beredning. — Flätor af halm och hår tillsammans. — Halmhattstillverkningens utbred-

ning från Italien. — Panamahattarna.

Växternas mångfaldiga användning för mekaniskt-tekniska ändamål beror

nästan uteslutande på fibrernas egenskaper. Det väldigaste skogsträd liksom

det finaste grässtrå består till sin bygnad hufvudsakligen af fibrer, som sins-

emellan äro fullkomligt likartade. De enkla fibrerna äro särdeles böjliga och

göra vid försök att slita sönder dem ett visst motstånd. I hårda träslag

ha träfibrernas celler genom inlagringar uti och emellan dem af hårdnade

ämnen (så kallade inkrusterande substanser) förlorat mycket af sin smidighet;

i de mjuka deremot, såsom lind, poppel, vide m. fl., äro fibrerna så böjliga,

att vi blott med ett hyfvelartadt verktyg behöfva sönderdela en sådan stam

i fina spån för att erhålla ett material, som ej blott mycket lätt låter fläta

sig, utan äfven kan förarbetas på väfstol. Mest tagas båda dessa tågans egen-

skaper, så väl böjligheten som motståndet mot sönderslitning, i anspråk hos-

spånadsväxterna; de väfnader, vi af dem bereda, äro i sjelfva verket -ingen-

ting annat än flätverk, om än de finaste och smidigaste af alla.

Den egentliga flätningen är säkerligen ett af menniskans allra första för-

sök att forma den yttre verldens föremål efter sitt sinne. I de spön, rör,

strån, rötter och bast, naturen så rikligt erbjuder, måste hon mycket snart ha
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funnit ett beqvämt ämne för åstadkommande af allahanda så väl nyttiga som

prydnadsting, och när man ser, huru barnen så att säga oupphörligt på nytt

uppfinna flätningskonsten, kunde man vara frestad att antaga en särskild flat-

ningsdrift hos menniskan. Vi höra ju ofta berättas, huru folkslag, som eljest

äro i saknad af odling, besitta förvånande färdighet i flätning. I synnerhet,

höja sig kafferstammarna i detta hänseende vida öfver hvad man är van att

tilltro en neger. Der finner man höfdingarnas kojor belagda med konstrikt

flätade mattor; vattenämbaren göras af säf och äro så täta, att de ej släppa

igenom en droppe, och vill kaffern riktigt visa sin konst, flätar han af pigg-

svinets taggar den sirligaste lilla korg, som en europé med glädje inköper för

sin raritetsamling.

Korgflätning. Våra inhemska korgmakares hufvudsakliga råämne äi\

som bekant, videspön. Under de senaste tretio eller fyrtio åren har äfven rot-

ting mycket användts. Bland de många olika videarterna är det egentligen

blott en, som genom sina spöns längd och seghet låter med fördel använda sig

till korgflätning, och hon har derför äfven fått det särskilda namnet korgvide
(salix viminalis). Genom hennes odling kan månget eljest föga användbart

jordstycke gifva en ganska vacker afkastning. Spöna, i längd från 2—7 fot,,

afskäras i april eller maj och förarbetas antingen till gröfre saker med qvar-

sittande bark eller skalas genast till hvita varor. De dragas härvid ett och

ett i sönder genom ett slags tång, klämmaren, hvarigenom barken springer

sönder och derefter lätt kan afdragas med fingrarna. De måste så fort som
möjligt torkas i luften och solen, ty få de ligga fuktiga, löpa de fara att

murkna och förlora sin seghet, de skalade äfven sin hvita färg. För bearbet-

ningen måste de åter uppmjukas.

Till de finaste korgarbetena klyfvas spöna i tunna och smala spröt.

Dertill begagnar man klyfvaren, ett handtag af hårdt trä eller metall, i

hvars främre, smalare ända sitta tre eller fyra skärjern eller skarpa kilar, som

strålformigt utlöpa från midten och alltså, då de äro fyra, bilda ett kors. Först

gör man med knifven i den tjocka ändan af spöet tumsdjupa inskärningar

efter eggarnas antal och ställning, insätter derpå klyfvaren i skårorna och

skjuter honom utefter spöets hela längd, då det sönderfaller i tre eller fyra

tresidiga spröt, som behöfva en ytterligare utarbetning. Denna erhålla de först

genom hyfveln, som dock hos korgmak aren är af annan beskaffenhet än den

vanliga. Han består af två stålplåtar, som medelst skrufvar kunna närmas

till eller aflägsnas ifrån hvarandra och af hvilka den ena är hvässt som en

hyfveltand. Det lilla, ungefär 2,2 5 tum långa instrumentet fästes i en ställning,

liknande en hyfvelbänk. Spröten stickas nu ett och ett i sönder mellan plå-

tarna och dragas hastigt derigenom. De förlora dervid den ena kanten, den

nämligen, som bildats af spöets mellersta del och hufvudsakligen består af

merg. Genom flera gånger förnyad dragning genom hyfveln kunna spröten

efter behag ännu mera tillplattas. På ett annat instrument, sm al ar en, få

de äfven en dylik bearbetning af sidorna. Han utgöres af två bredvid hvar-
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andra upprättstående eggjern eller bättre af en rad sådana knifvar med olika

.afstånd. Genoradragningen på smalaren gör, att sprötet på hela sin längd

blir lika bredt och de båda sidokanterna släta och raka.

Korgflätningen utgör i synnerhet i Frankrike en vigtig industrigren för

många trakter. I Vervins', Aubentons och Hirsons dalar (departementet Aisne)

har hon sitt hufvudsäte. Der finnas betydliga videodlingar, och endast i ar-

rondissementet Vervins syseisätter detta yrke minst 3 000 familjer, hvilka

årligen tillverka korgvaror till ett belopp af 1 750 000 kronor, af hvilka

ungefär två tredjedelar gå till England och Amerika. I synnerhet i finare

flätarbeten, såsom prydliga toalettkorgar, öfverflätning af flaskor och andra

slags kärl, äro fransmännen oöfverträffade. Deremot har tillverkningen af korg-

möbler på den senare tiden utbredt sig till flera andra länder och särskiidt

vårt eget, der, i synnerhet vid Råby i Skåne, en korgindustri uppblomstrat,

.som i afseende på prydligheten och förträffligheten af sina alster kan mäta

jsig med de bästa utländska af samma slag.

Samma behandling undergår äfven rottingen. Den till stolflätning och

konstgjordt hvalfiskben bestämda rottingen måste, sedan han medelst ånga

dragits rak och skurits i lika stora längder, slipas på hela sin yta. I de

anstalter, som syseisätta sig med råämnets förvandling till de olika numren

af stolspröt, sker afslipningen maskinmässigt medelst en fuktig vals. Ett större

antal rottingsstycken läggas bredvid hvarandra under valsen, mot hvilken de

tryckas af en liten list. Hvarje rottingsstycke är med sin ena ända fastskruf-

vadt i en liten spindel, och spindlarna sitta i en liten stol, som på en släde

rör sig undan den hastigt roterande valsen. Så snart derför maskinen sättes

i gång, vridas rottingsstyckena på en gång omkring af spindlarna och fram-

dragas under slipvalsen, hvarigenom en mycket likformig bearbetning åstad-

kommes. Rottingens sönderdelning på längden sker sålunda, att blott de yttre

lagren användas, men den mjuka och mergartade kärnan bortkastas. De yttre

lagren aftagas i fyra segment
(| 1) medelst en tunn, faststående hyfvel, mot

livilken rottingen genom ett draghål föres. De på detta sätt erhållna half-

runda spröten klyfvas minst ännu en gång, ofta flera, medelst ett dragjern,

hvarefter de göras lika stora och bringas i användbar form.

Flätningen af rottingsstolar hör visserligen äfven till korgmakeriet,

men är företrädesvis en syselsättning för fattiga blinda. Korgmakarens ar-

betssätt och flätningskonsten öfver hufvud bero så helt och hållet på små

handgrepp, att en särskild beskrifning deraf ej gerna är möjlig. Korgmakaren

arbetar likväl också på en s. k. maskin, hvilken dock knappast för-

tjenar detta namn. I en klots är i upprätt ställning anbragt ett ihåligt

rör, hvari sitter en käpp, som kan fästas med en klämskruf och utgör

ett handtag, som kan lyftas, sänkas, vridas, med ett ord röras i alla rikt-

ningar. Denna träknekt har i sin tur i yttersta ändan en rörformig fördjup-

ning till upptagande af skaften till några vid flätningen nödiga verktyg, näm-
igen kl ammar en och olika s. k. käer. Klämmaren är en mycket bred trä-

tång, som öppnar sig på ett par gångjern och tillslutes med en skruf. Han
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tjenar till hållare vid utarbetningen af platta delar, lock och i synnerhet korg-

bottnar. Yid korgflätning göres alltid bottnen färdig först, hvarpå klämmaren

lägges å sido och i dess ställe insattes en kä, d. v. s. en platt, med skaft

försedd skifva af bottnens storlek. Sedan denna med ett par nubbar fästs på
skifvan, insättas längdspröten, kring hvilka derefter tvärspröten i ormlika ring-

lar inflätas till korgens fulla höjd och med en hammare slås tätt tillsammans.

De ställen, der ett spröt slutar och ett nytt tar vid, döljer man derigenom,

att man låter ändarna sticka ut på den minst i ögonen fallande sidan och

afskär dem så korta som möjligt. Slutligen förser korgmakaren sitt verk med
en kant eller, på hans språk, med ett omslag. Stora korgar tillverkas utan

maskin på knäet eller på golfvet. Kantiga, utsvängda och dylika korgar flä-

tas öfver träklotsar, hvilkas yttre form motsvarar korgens inre.

De färdiga korgarna tvättas, så vida de nämligen ej bestå af oskalade

spröt, i rent vatten, finare blekas i svafvelånga, andra fernissas, lackeras eller

bronseras. Spröt till kulörta varor brukar man strax färga genom att in-

lägga eller koka dem i betor och färgbad och derefter gifva dem hvit lac-

kering; mera sällan förekommer färgad lackering på hvitt trä. Korgmakaren

måste derför, i synnerhet vid tillverkning af galanterivaror eller möbler, äfven

vara förtrogen med betor, fernissor och färger samt förstå att sjelf tillreda dem.

Afven vissa ordinära saker, såsom flätverk till barnvagnar och vaggor m. m.,

kräfva redan för större varaktighets skull en riklig öfverstrykning med linoljfer-

nissa. Pjeserna få för detta ändamål först en grundning af varmt lim och stry-

kas derefter flera gånger med en blandning af krita och lim samt äro nu färdiga

att mottaga hvilken färg som önskas. Färgerna åter utröras i limvatten, men
få sitt öfverdrag af fernissa först när de hunnit bli tillräckligt torkade och

mättade. Bronseringen sker genom öfverpensling med bronspulver på den ännu

ej fullt hårdnade lackeringen; på prydnadsvaror beläggas äfven stundom vissa

delar med bladguld.

Flätvaruindustrin har, som bekant, på den senare tiden gjort betydliga

framsteg och i korgmöblerna och de flätade galanterivarorna skapat sig ett

vinstgifvande fält. Tillverkningen af flätade möbler af vide och rotting drif-

ves mest som en särskild yrkesgren.

Sedan någon tid användes äfven rottingen allt mer till vanliga korgva-

ror, och i synnerhet i spinnerier, väfverier, färgerier o. s. v. äro sådana kor-

gar eftersökta, emedan deras fastare ämne så väl motstår nötning, torka, väta,

ångor o. s. v., att en sådan korg, om än något dyrare, håller minst tre gån-

ger längre än en videkorg. En annan ny artikel af rör, hos hvilken styrka

är parad med prydlighet, är gångmattorna. De ha genom sammanställning af

olika färger och en liflig glans ett särdeles behagligt utseende, släppa smuts

och dam igenom maskorna i sitt flätverk, kunna hållas rena blott genom öfver-

spolning med vatten och förlora till och med genom slitning föga af ,sitt goda

utseende, emedan färgämnet alldeles genomträngt röret.

HalmfLätningen. Halmflätningen sker uteslutande genom handarbete, och

medan de andra arbetsfälten, som af ålder tillhört qvinnan, spetsknyppling och

Uppfinningarnas boJc. VI. *^
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stickning, redan till en betydlig del inkräktats af maskiner, har dock ännu

ingen maskin försökt täfla med fläterskans smidiga fingrar. Tvärt om ser man

i flera utländska fabrikstrakter en väfvande och knypplande befolkning öfver-

gifva sitt gamla, under tryckta omständigheter arbetande yrke och i flätningen

finna en mera lönande handtering.

Den bästa halmflätan kommer, som bekant, från Italien, ty blott den

italienska jorden alstrar den fina, smidiga halmen i hela hans fullkomlighet.

Hemorten för den italienska halmvaruindustrin är det lilla Toscana, som

ännu i afseende på finheten, likformigheten och skönheten af sin halm och de

deraf gjorda flätorna, stråhattarna, mössorna, piraterna, cigarrfodralen m. m.

intager det första rummet och på de stora verldsutställningarna väl häfdat

sitt gamla rykte. Från denna sin hemort har konsten småningom utbredt sig

till öfre Italien, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Belgien, England, med ett ord

till alla de stora industriländerna.

Den toscanska halmhattstillverkningen är för öfrigt ej synnerligt gam-

mal; först i förlidet århundrade kom hon ned från bergstrakten och utbredde

sig småningom längs Arno. Hon förbättrades och förfinades, så att den un-

der namnet firenziska, italienska eller livorniska hattar sålda varan äfven

i utlandet blef mycket begärlig. I medlet af århundradet tog denna indu-

stri, hvars årliga utförsel ännu aldrig öfverstigit två tredjedels million, allt

större fart och är nu den mest blomstrande af alla slöjderna i denna landsdel.

Utförseln från provinsen Firenze har på de senaste åren uppgått till ett värde

af 10— 13 millioner kronor årligen. Råämnets värde utgör häraf ungefär en

fjerdedel.

Sedan tillverkningen af halmhattar blifvit bofast vid Arnos stränder,

sökte man utbyta den grofva, genom tröskning erhållna halmen mot ett sär-

skildt för flätningen afsedt slag. Denna egendomliga odling, som först inför-

des på kommunen Sitas kullar, kan betraktas som det vigtigaste framsteget i

den toscanska halmindustrin, ty derigenom erhölls ett så smidigt, segt, hvitt

och glänsande material, att de deraf tillverkade hattarna tycktes vara en all-

deles ny vara och genast gjorde all täflan omöjlig. I början hade man en-

dast användt hvetehalm, s. k. marshvete; först senare började man äfven an-
' vända råghalm.

Det bästa råämnet till halmflätning ger strået af sommarhvetet, som
enkom odlas för detta ändamål, d. v. s. sås mycket tätt. I Italien förlägger

man helst hvetefälten på sluttningarna af berg och kullar och undviker gerna

tung och fet jord. Man håller åkern noga ren från ogräs, tål ej heller några

träd på renarna, för att solvärmen må komma jorden fullt till godo. Åkern

gödslas allt efter omständigheterna och plöjes i november eller december med
stor omsorg. Man sår mycket tätt för att få många och fina strån. Ar
hvetet mot slutet af juni så långt kommet, att kornen nästan äro utvuxna,

men ännu innehålla mjölksaft, uppdrar man försigtigt hvarje strå särskildt

med rötterna, låter dem ligga 3—4 dagar på sträng, hvarigenom de få större

seghet, afskiljer derefter de fläckiga eller eljest odugliga och binder de öfriga
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i smala knippen af 7—14 orts vigt, hvilka i två eller tre veckor utsättas för

solen och daggen för att så väl bli fullkomligt torra som äfven till en viss

grad blekta.

Efter denna tids förlopp upplöser man knippena, utbreder de särskilda

stråna på gräsmattan och vänder dem emellanåt. Halmen måste, för att ej

bli fläckig, sorgfälligt aktas för regn och gräsvallens fuktighet; blott dagg och

solsken få inverka derpå.

Halmodlaren afvaktar nu köparna af sin vara, hvilka ej heller dröja att

infinna sig. Knapt har nämligen skördetiden kommit, förr än fattorinerna

(fabrikanterna) och spekulanterna färdas omkring från kulle till kulle, under-

söka den nya halmen och uppköpa, hvad som faller dem i smaken. Priset

Fig. 388. Halmfläterskor i Schwarzwald.

på 100 knippen (menate: hvad man kan fatta om med handen) utgör 5—

9

lire (1 lira = 70 öre) och betalas kontant.

Fyra kubikfot frön ge i medeltal 2 000 menat-er, hvilka efter 7 lire för

hundradet inbringa 140 lire. Besinnar man nu, att denna afkastning erhål-

les af en jordrymd, som är fyra gånger mindre än den, som skulle erfordras

för sädesodling med samma afkomst, inses lätt, att halmodlingen i detta

fall lönar sig bättre än den senare. A andra sidan är hon dock förenad med

större risk, och skörden sFår i medeltal hvart sjette år alldeles fel.

Efter blekningen följer den första bearbetningen af halmen, rensningen

(s filatur a). Detta arbete utföres till största delen af barn, som dervid hålla

halmknippan fast under venstra armen, med venstra handen draga ut de

särskilda stråna, fatta om dem under den öfversta leden och med högra han-
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den afbryta den öfre delen, som företrädesvis användes. Hvad som är öfver

af halmen, säljes under namnet codini (svansar) till strö. Arbetslönen för

rensningen utgör ungefär 17 öre för 2,3 5 skålpund, och priset För denna halm,

som till köparen säljes efter vigt, uppgår till ungefär 75 öre skålpundet.

Af 100 knippor till rensning färdig halm fås 8 skålpund rensad halm (paglia

sfilata).

De rensade stråna skola nu sorteras efter finhet och längd, men dess-

förinnan brukar man underkasta dem en behandling med svafvelsyrlighet. För

detta ändamål lägger man dem hvarftals i ett lufttätt slutet kärl, hvari svaf-

vel förbrännes. Genom denna behandling, som varar 2—3 timmar, får strået

den glänsande svafvelgula färg, som utmärker de firenziska halmflätorna.

Liksom öfver hufvud hela behandlingen, fordrar särskildt svaflingen en

synnerlig uppmärksamhet, för att man ej i stället för hvit skall få en svart-

fläckig halm. Sedan han blifvit blekt, läg-

ges han ännu en natt på gräsmattan för

att åter blifva seg. Först efter alla dessa

förberedelser är han duglig till bearbetning.

I andra länder, der samma slöjd idkas,

tar man det italienska förfaringssättet vid

halmodlingen så mycket som möjligt till

mönster. Det har öfver allt visat sig, att

det bästa råämnet fås på berg- och höjd-

sluttningar, men då den italienska solen fat-

tas, blir halmen ej heller någonstädes så fin

som der, och i stället *for den der vanliga

naturblekningen måste man i brist på ihål-

lande godt blekväder begagna sig af konst-

blekning. Andamålsenligast har härvid visat

sig att förena svafvel- och klorblekning, så

att halmen, sedan han förut genom en het

potasklösning blifvit urlakad, först bringas

i svafvelkammaren och derpå i en svag klorkalkslösning.

Den egentliga bearbetningen af stråna börjar dermed, att man sorterar

dem efter graden af deras finhet (i Italien i 8 sorter). De bättre delar man
från led till led och erhåller på detta sätt användbara stycken af 7 till

10 tums längd.

Sorteringen utfördes ända till helt nyligen för hand; nu mera begagnar

man dertill en maskin, som förrättar arbetet hastigare, om också just ej bättre

än förut. Noggranna fläterskor granska derför gerna den maskinsorterade hal-

men ännu en gång. Maskinens verkningssätt beror derpå, att stråna efter sin

tjocklek sorteras på plåtar, som äro genomborrade med hål, hvilka på samma
plåt äro lika stora, men på olika plåtar ha olika vidd. Sedan plåtarna, ord-

nade efter strånas tjocklek, anbragts i vågrät ställning, instickas de senare i

lodräta rör, som ställas öfver plåtarna. Dessa sättas nu af en särskild meka-

Fig. 389, 390. Italienskt hvete,

ax och stånd.
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nism i en skakande rörelse, och de strån, hvilkas genomskärning ej är större

än hålens vidd, falla igenom. De sålunda sorterade stråna äro naturligtvis af

mycket olika längd; men emedan flätan blir jemnare och vackrare, ju mera lik-

formiga de dertill använda stråna äro, skiljas de senare efter sin längd i 3 eller

4 klasser. Stråets fasthet äfvensom färgens godhet och smidighet bli större, i

samma mån det närmar sig axet. Arbeterskan begagnar derför ej hela strået

till flätning, utan afskiljer den nedre ändan, fotstycket (pedale), som genom

bladslidan är mindre åtkomligt för solens inverkan, från den öfre, en behand-

ling, som fått namnet spedalatura. Spetsen, punta, är den del, som är

närmast axet och bäst; deraf benämningen puntaflätor för de finaste flätorna.

Att hopfläta dessa strån till bredare och smalare band utgör nu den egent-

liga konsten, hvaremot hopsömmandet är ett arbete, som fordrar mera möda

än konst. Att här beskrifva alla de olika förfaringssätt, hvarigenom den smi-

diga halmen under fläterskans skickliga händer förvandlas till prydliga flätor,

som genom dolda sömmar hopsättas till hattar af ursprunglig form, medan

dessa slutligen erhålla den elegans, som modet kräfver, kan ej ingå i vår af-

sigt. Endast det vigtigaste må här finna plats.

Till vissa slags flätvaror bearbetas stråna runda, som de äro, hvarefter

banden pressas och glättas; för andra ändamål klyfver man strået i 4, 7 och

ännu flera små remsor. Olikheterna i halmens tjocklek och sjelfva flätnings-

sättet, oftast en uppfinning af toscanska flickor, föranleda en stor mångfald i flä-

tans finhet och utseende. Italienarna lemna lika gerna i handeln flätor och oar-

betad halm som färdiga arbeten. Häraf kommer det, att de flesta italienska

stråhattar, som i handeln förekomma, blifvit af italienskt material annorstädes

tillverkade. Hopsömmandet sker efter en modell. Man lägger dervid flätorna

i spirallinier med kanterna på hvarandra och hopsyr dessa med fint silke

på det sätt, att tråden dragés igenom insidan af ett strå i hvardera flä-

tan, så att han ej synes på utsidan. Denna sömnad fordrar synnerlig upp-

märksamhet och mycket fina nålar. Hopfogningen måste vara fast, och af

tråden får ej det minsta synas. Glättningen och i synnerhet pressningen är

ett ganska mödosamt arbete, ty pressjernet är betydligt större och tyngre än

det, som begagnas af skräddare. Det hänger framför arbetsbordet vid nedre

ändan af en i taket fäst rörlig stång. Hatten sättes öfver en träform, och

medan den ena handen för pressjernet fram och tillbaka, måste den andra

efter dess rörelser vrida och vända hattformen på bordet.

Genom pressningen får hatten i många fall sin slutliga form; men i

andra underkastas han ännu en behandling, fas o ne ringen, medelst en maskin,

fasoneringsmaskinen, som genom en pressning i en motsvarande modell ger

honom den önskade formen. Dylika maskiner ha i synnerhet i Frankrike,

der hattfabrikationen står högtj blifvit mycket fullkomnade, och fig. 391 ger

en afbildning af en sådan af Mathias och Legat konstruerad maskin.

Hattformen F är af metall och kan upphettas med ånga. Ett massivt

metallock C, likaledes utarbetadt efter hattens form, kan läggas på den undre

delen och är inuti försedt med en inrättning, hvarigenom varmt vatten kan
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med starkt tryck verka på hattens insida. Lockformens insida, som lägger

sig i hattens ihålighet, består af en kautsjuskifva, som afstänger vattnet, när

detta af den hydrauliska press, som synes bakom formapparaten, genom det

rör, hvarpå manometern m är anbragt, tryckes uppåt. Pressen sättes i gång af

häfstångsarmen £. M är ett handtag för lockets förande upp och ned. Till-

slutes nu locket och vattnet inpressas i hattformens inre, måste tydligen kaut-

sjut öfver allt fast sluta sig intill hattformen och med kraft pressa den

Fig. 391. Maskin af Mathias och Legat för^appretering af halmhattar.

blötta hatten mot de af ånga upphettade formväggarna. Denna behandling

är tillräcklig, ty hatten bibehåller den form, han sålunda fått, och upptar så

kort tid, att en arbetare på en sådan maskin dagligen kan forma 400 hat-

tar, medan han förut för hand knapt kunde medhinna tio.

Halmflätningens gynsammaste period var åren 1816— 1826. Då tillver-

kades hattar med mycket breda brätten, sådana som ännu begagnas af bond-

qvinnorna i trakten af Firenze. De kallades fioretti och voro mycket om-
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tyckta, särdeles i Frankrike och England, sedermera äfven i Förenta staterna.

Då i följd af den starka efterfrågan tillverkningen ej kunde hålla jemna steg med

åtgången, stego prisen och dermed arbetslönerna, så att 1825 skickliga arbeter-

skor dagligen kunde förtjena ända till 3 kronor 50 öre; till och med karlarna

lemnade sina arbeten och slogo sig på halmflätning. Handteringen, som dit-

tills varit inskränkt till trakten omkring Signa och Brozzi, utbredde sig nu

hastigt till Campi, Prato, Sesto, Carmignano och andra orter och framkallade

der ett allmänt välstånd. Detta var halmindustrins gyllene tid. Hon varade

dock ej länge och upphörde med ens 1826, emedan fioretti kommo ur modet.

1827 infördes flätan med 11 strån, som snart kom i ropet och fick stark

afsättning. Från flätan i de egentliga firenziska hattarna skiljer hon sig

derigenom, att denna göres af 13 strån, hvarigenom förbindelsen mellan flätorna

blir mycket stark, då de hopsys med kanterna emot hvarandra, hvaremot de

11-stråiga blott kunna hopsys öfver hvarandra. Sådana hattar voro särdeles

lätta, hvarför de i utlandet blefvo mycket omtyckta.

Sedan fioretton förlorat allmänhetens gunst, vände sig industrin till an-

dra fabrikat. Omkring 1840 infördes en hatt af nytt slag, som lättare än

fioretton lät bringa sig i de då omtyckta fasonerna och på grund af sitt kägel-

formiga utseende kallades cor netto. Då denna hatt vann damernas bifall,

kom industrin åter i goda omständigheter, i synnerhet sedan man infört be-

arbetningen af råghalm och deraf tillverkade finare och billigare hattar, än

som kunde åstadkommas med hvetehalm. Derefter framträdde den ena nya

flätartikeln efter den andra, så t. ex. de glatta flätorna med 15 och 19 strån,

golfmattsflätan, de genombrutna flätorna, de uddiga flätorna, flätorna med

upphöjdt arbete, mångfärgade flätor och slutligen flätan med 7 strån af fot-

ändarna, som uppfans i England, der man försökt göra halmflätningen inhemsk.

Till de nämda slagen af flätning slöt sig ytterligare en annan egendom-

lig industri, bestående deruti, att man gaf halmen ett inslag af bomull, silke,

tagel m. m. och sålunda erhöll de mest olika slags flätor.

Från 1855 till 1867 hade den toscanska halmindustrin, trots kriget och de

politiska hvälfningarna, en årlig utförsel till ett medelvärde af nära 12 millioner

kronor. Hennes hufvudartiklar voro den firenziska hatten och de glatta flä-

torna med 11 strån. Af dessa artiklar och särskildt hattarna äro nu mera

de mycket fina sorterna mindre efterfrågade än de grö fre och mellansorterna

för den större förbrukningen, ett förhållande, som visserligen något minskat

vinsten, men i det hela gifvit denna slöjdgren en större omfattning, stadga

och lifaktighet. Antalet af de arbeterskor, som äro syseisatta inom den to-

scanska halmindustrin, uppgår till 80 000. De äro ej samlade i särskilda

fabriker, utan arbeta hemma; barnen förvärfva sig mycket tidigt färdighet i

flätkonsten och kunna redan vid 8 till 10 års ålder med tillräcklig skicklighet

och noggranhet arbeta deruti. Många af arbeterskorna förarbeta egen halm

för egen räkning, andra få material och arbetslön af fattorinerna. Dessa in-

köpa råämnet, öfvervaka arbetet o. s. v., med ett ord drifva den inhemska

industrin. De sälja de oberedda hattarna och flätorna åt hattfabrikerna eller
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handelshusen, som med dem företaga de nödiga förfiningsoperationerna, em-

balleringar o. s. v. för ätt bringa dem i ett för utförsel lämpligt skick.

Hattarnas och flätornas färdigberedning (acconciament o), som ut-

gör hufvuduppgiften för de stora fabrikerna, befinner sig för närvarande på

en hög ståndpunkt och lemnar i intet afseende något öfrigt att önska. Det

finnes mer än 20 sådana fabriker, och man begagnar der de sinnrikaste ma-

skiner, medelst hvilka de oberedda hattarna på kortaste tid erhålla modets

eleganta, städse vexlande former.

För att gifva en föreställning om dessa fabrikers storlek kunna vi nämna,

att firman Becagli Olimpio i Petriolo vid Firenze, ett hus, som äfven har

en filial i Paris, från sin der varande fabrik årligen lemnar 100 000 hattar och

20 000 flätor till ett värde af ungefär 280 000 kronor. Hattarna kosta allt efter

olika finhet från 1,7 5 ända till 350 kr., flätorna från 70 öre till 14 kr. stycket.

Utom Toscana idkas halmvaruindustrin i Italien blott i mycket litet

omfång. Hvad det öfriga Europa beträffar, deltaga blott Schweiz, Belgien,

Tyskland och Frankrike i denna

industri, men äfven de endast i

underordnad grad. Näst Schweiz

torde halmflätningen mest drifvas

i konungariket Sachsen, till hvars

Erzgebirge hon omkring 1812 in-

fördes från Altenberg och der hon

utbredt sig öfver Geising, Lauen-

stein, Bärenstein, Glashiitte, Lieb-

stadt ända till Berggiesshiibel och

Gottleuba m. fl. Enligt officiel

uppgift försörjde sig 18 000 till

20 000 personer i Sachsen med

halmflätning; dock har denna slöjd-

gren i följd af modets förändrin-

gar på de senaste åren åter gått

tillbaka. De första halmfläterskorna i dessa trakter hade förut varit knyppler-

skor och medförde alltså till det nya yrket den nödiga färdigheten och smidighe-

ten i fingrarna. Halmen odlas i trakten kring de nämda städerna. Liksom öfver

allt utom Italien förarbetar man klufven halm i olika finhetsgrader, ty blott der

äro stråna så fina, att de kunna flätas i odelad form. Delningen sker i 7 ända

till 15 trådar. De sachsiska flätorna, vanligen omkring 46 fot i längd, afsät-

tas till största delen af mellanhandlare till utländska hattfabriker.

Halmflätning drifves dessutom äfven på Schwarzwald, i Hannover och

Schlesien. I den schlesiska bergstrakten har halmflätningen för ej länge

sedan införts som en ny industrigren till ersättning för det i förfall råkade

väfveriet. Man har Öppnat flätskolor, som gifvit glädjande resultat, ty från

dessa trakter lemnas redan ganska goda och till en del utmärkta flätor,

som gå upp emot de belgiska och engelska. Särskildt framhålles förträfflig-

Fig. 392. Bombonaxa.
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heten hos det material, jorden der lemnar; det skall till en del vara så

utmärkt, att flätor deraf kunna göras till och med af oklufna strån. En

ganska uppdrifven halmhattsindustri idkas äfven i en mängd orter i amtet

Lindau i Baiern. Derifrån utgå årligen vid pass 1 million merendels mycket

fina halmhattar i verlden. Halmen der till införes, till en del redan flätad,

från Schweiz och Italien.

Sålunda utgör halmflätningen på dertill passande orter en ganska lö-

nande näringsgren, särskildt för det kön och den ålder, för hvilka ett bättre

tillgodogörande af deras arbetskraft blir ett allt mera trängande behof. 1

många länder åtnjuter dock denna slöjd ännu ej på långt när den uppmärk-

samhet, hon förtjenar. Att hon emellertid med fördel kan drifvas äfven i

nordligare trakter, visar Englands exempel, der L866 27 739 personer voro

syseisatta inom denna slöjdgren.

Fig. 393. Flätning af panamahattar.

Panamahattarna. En för ej länge sedan mycket omtyckt flätartikel var

panamahattarna, hvilka ursprungligen tillverkas af indianerna i de inre Cor-

dillererna. Den trakt, der staterna Peru, Ecuador och Nya Granada stöta

tillsammans, är den egentliga hemorten för denna industri, som vissa tider

utskickade hattar för flera millioner i handeln. De äkta panamahattarna skola

blott kommit från den lilla staden Moyobamba. Nu mera har smaken för

denna vara i det närmaste åter försvunnit.

Den växt, hvars bladnerver lemna råämnet till panamahattarna, är en

palmlik, till cyclantererna hörande buske, som af infödingarna kallas bom-
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bon ax a. Sedan de unga bladen befriats från sina köttiga delar, kokas fibrerna

en tid och underkastas derefter en bleknings- och rötningsprocess, hvarefter

de bli fullkomligt hvita och smidiga.

Flätningen börjas från midten af hatten och företages på regndagar,

emedan nerverna i torr luft bli sköra och svåra att handtera. Indianerna

besitta en synnerlig skicklighet i konsten att åstadkomma flätverk af finaste

slag. De färdiga hattarna, hvilkas form föga rättar sig efter de europeiska

moderna, men som kanske just derför en tid voro så uteslutande på modet,

inpackas sammanvikna på midten, hvaraf de få den valk, som går tvärs-

Öfver hela hattkullen och, emedan varan hoppressats i fuktigt tillstånd, aldrig

försvinner. Liksom så ftfta är fallet, såg den okunnige köparen i denna bisak

tecknet till äkthet, och efteraparna af panamahattar försummade derför ej att

genom pressning påtrycka sitt fabrikat ett så lätt åstadkommet märke. Hat-

tar tillverkades af de mångfaldigaste slags växtfibrer, försågos med sina ve-

derbörliga valkar och såldes som panamahattar.

Materialet lemnar växtriket, i synnerhet det tropiska, i riklig mängd.

Vi nämna blott palmaton (sabal mexicana), skärmpalmen (corypha iner-

mis), qvastpalmen (thrinax argentea), af hvilken de i England omtyckta

»chip-hats» förfärdigas, toko-pat (livistonia au strå Ii s) i Assam, chatta-

pat (licuala peltata), dvergpalmen (chamaerops humilis), jemte en mängd

andra, hvilkas fibrer i deras hemländer bearbetas till flätverk, i synner-

het till hattar, om ock ej alla de deraf tillverkade varorna komma till oss

som panamahattar. Bland alla dessa växter intar dock bombonaxan det främ-

sta rummet, emedan hennes fibrer ej blott utmärka sig genom en vacker,

mild, hvit färg, som de genom blott tvättning med tvål alltid kunna återfå,

utan äfven ha en ovanlig förmåga att motstå alla yttre inverkningar och utan

att brytas låta sammantrycka sig huru som helst, då de i följd af sin stora

elasticitet alltid återtaga sin förra form. Fibrernas förberedande behandling,

sortering och bearbetning, flätningen m. m. måste dock ske med stor sorgfäl-

lighet, och deraf kommer äfven, att goda, äkta panamahattar äro ganska dyra.
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<en af de första driffjädrar, som i kallare klimat förmådde menniskan att an-

stränga sin uppfinningsförmåga för att trotsa den ogynsamma väderleken.

Hudar af djur spelade i urtiden den första rolen som beklädnadsämnen, lik-

som ännu i dag polarländernas invånare kläda sig i renhudar och sälskinn,

hvilka de hopsy med djurens senor. Det lätt tamda fåret erbjöd sin värmande

fäll, och sannolikt var det just derigenom, som man först lärde sig anVända

från huden skilda djurhår. Man samlade de affallande tapparna, som hopfil-

tade sig af sig sjelfva, och gjorde deraf de första värmande plaggen. Då man
lärt sig taga vara äfven på andra fiberämnen och hopsno dessa till trådar,

hade man ännu ej på långt när hunnit väfningens ståndpunkt. Väfstolens

uppfinning är mycket yngre än flätningens. I början förenade man trådarna

med hvarandra genom vanlig knytning, och först ur de nätartade tygen ut-

vecklade sig småningom framställningen af tätare beklädnadsämnen på de

snabbare arbetande maskinerna. Flätverk af säf, strån, bast m. m., som

många eljest outvecklade folk med en viss prydlighet förfärdiga, ingåfvo må-

hända tanken att äfven förena de med konst hopsnodda trådarna till en

flätning, hvilket bäst lät sig göra derigenom, att man uppspände längdtrådar

bredvid hvarandra och inflätade tvärtrådar, ett förfarande, som utgör väfnin-

gens grundval.

Att söka förena det behagliga med det ändamålsenliga, att gifva sina

händers verk en gestalt, som motsvarar, hvad hon anser för skönt, är en hos

menniskan af naturen nedlagd böjelse, som leder henne till lyxen, en af upp-

finningens mäktigaste häfstänger. I afseende på väfnadernas skönhet uppnådde

man redan i forntiden mången hög utvecklingsgrad, men endast några få,

torftiga underrättelser förtälja oss något närmare om de gamla folkens teknik.

Historik. Den ursprungliga formen på väfstolen — väfva och spinna,

höra så tillsammans, att vi vid en historisk öfverblick ej kunna skilja det ena

från det andra — finna vi ännu i dag använd så väl hos de indiska som de

afrikanska folken, och trots de enkla verktygen ha dermed tidigt frambragts

mycket konstrika alster. Från Babylon höra vi omtalas dyrbara väfnader,

mattor och kläder på en tid, hvarifrån detta lands historia eljest har mycket

litet att med visshet berätta oss. De gamla egypterna voro lika skickliga i

spinning och väfning, såsom afbildningar på gamla stenmonument bevisa; från

trådbildningen med sländans tillhjelp ända till pressningen af de väfda tygen

finna vi här alla de särskilda arbetena framstälda. Det fans flera slag af väf-

stolar, och lika så kunna vi af de, om ock bristfälliga öfverlemningarna sluta

till olikartade och olikfärgade väfnadsalster, till hvilka man utom bomull och

lin äfven använde fårull och af hvilka man tyckes ha förfärdigat förhängen,

kläder, säng-, bord- och stoltäcken. Mumierna inlindades i långa bindlar af

fint linne, och många af dessa väfnader ha in natura kommit till oss, så att

vi på dem kunna studera väfnadssättet och beundra spånadens finhet. Att
Kina sedan de äldsta tider spunnit och väft, förstås af sig sjelft, och sanno-
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likt är ock, att det der brukliga förfarandet under århundradenas lopp endast

foga förändrats.

Liksom i hela främre Asien, blomstrade särskildt hos fenicerna konsten

att väfva; kläder, »konstrika verk af sidoniska qvinnor», besjungas af Home-

ros, och på den tidens berömda marknader kommo, utom täcken från Dedan

i Arabien och tapeter från Syrien, äfven sidentyg och kostliga kläder, sil-

kes- och stickade dukar från Haran och Kanne. De i Bortre Indiens bergs-

trakter uppfödda finhåriga fåren och getterna lemnade redan i forntiden de

fina råämnen, som i dessa länder bragt ett egendomligt slag af konstväfveri

till en så hög grad af fullkomlighet. På Medelhafvets leende kuster, denna

vår odlings vagga, var väfnadskonsten högt ansedd, och när Homeros vill låta

oss blicka in i det lyckliga lifvet i ett välordnadt hem, visar han oss qvin-

norna, furstinnor så väl som slafvinnor, syseisatta vid slända och väfstoL

Det råämne, som hufvudsakligen förarbetades, var ull; linnekläder buros väl

ock, men mest af qvinnor som prydnad, och voro mycket dyra. Särdeles be-

römdt var linet från Akaja, och för sin finhet stodo väfnaderna från ön Kos i

stort anseende. Silke och bomull synas efter Persiens eröfring af Alexander

ha kommit till Grekland. Om mångfalden af våra nu varande väfnadsalster

hade man dock den tiden intet begrepp, ännu mindre om fasoneringen genom

färger och tryckning. Endast hetärerna klädde sig. i bjert brokiga tyg, de

grekiska hustrurna buro på sin höjd vid kanten stickade eller på annat sätt

fasonerade kläder. Väfningen var en husslöjd; vi finna intet spår af någon

väfvarklass, men väl appretörer och valkare.

Liknande förhållanden träffa vi i Rom på den tid, då republiken ännu

var lifskraftig och sederna enkla. Men med den växande makten växte äfven

rikedomen och lusten för prakt och lyx. Kiäder i rika färger uppkommo, och

detta fantom, som utöfvat ett sådant inflytande på menniskans handlingar,

på hennes sträfvanden, sorger och triumfer, modet, föddes i den yppiga verlds-

staden. Att bära kläder af bomull ansågs länge hos männen som vekligt;,

siden var mycket dyrt. Ännu kejsar Aurelianus utfärdade år 274 ett förbud

deremot; i 4:e århundradet åter hade det så fallit i pris, att till och med de

lägre stånden klädde sig deri.

Liksom öfver allt, var äfven hos de gamla tyskarna spinnande och väf-

vande qvinnornas göromål. »Våra qvinnor, som vid våra syselsättningar ära

våra tjenarinnor, ha att ombesörja ull och linne samt förfärdigandet af jackor

och rockar.» Denna förordning utfärdade Karl den store, som sjelf gick i klä-

der, hvilka hans gemål och döttrar spunnit och väft, och ofta på ett ganska

energiskt sätt förfor mot yppighet i kläder. Det fans visserligen mycket konst-

färdiga brodersömmerskor, och i synnerhet visade sig adelns fruntimmer ofta

mycket förfarna i denna konst, men man skilde mycket noga mellan högtidsklä-

der, som ofta voro mycket praktfullt utstyrda och som familjklenoder gingo i arf

till barn och barnbarn, och de vanliga kläderna. Hvarje hushåll beredde mesta-

dels sjelf materialet till dem. Karl den store hade på sina särskilda afvelsgårdar

qvinnohus, i hvilka de lifegna pigorna, under tillsyn af en förestånders ka,.
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spurmo garn, väfde tyg och förfärdigade kläderna. Lin och ull spunnos på slän-

dan. En något större utsträckning, en viss yrkesmässighet fick väfslöjden i

klostren, hvilka man öfver hufvud har att tacka för utbredandet af nyttiga

tekniska färdigheter och konster på tider, då folket med sina behof ännu stod

på en temligen låg ståndpunkt. I 9:e århundradet funnos i klostret i Kon-

stanz valkare och skräddare, och de af linne förfärdigade alborna (mässkjor-

torna) från klostret Raitenbach måste ha varit mycket vackra, ty enligt en

urkund af 1070 ålåg det klostret att årligen skicka sådana till Rom.

Och då med städernas utveckling de olika näringsfången gåfvo anledning

till bildande af gillen och skrån, voro väfning och de dermed beslägtade slöjd-

grenarna bland de inflytelserikaste. Det fins knapt någon gammal stad i Tysk-

land, som ej har sin »Webergasse». Från Regensburg kallades redan år 959 väf-

vare till Flandern, och i synnerhet voro den berkan*) och de fasonerade tyg,

som förfärdigades i Regensburg, berömda. Klädesväfveriet fick sin största ut-

veckling i Nederländerna. Fris kallas ännu ett särskildt klädesslag, som förr

infördes från Friesland (hvarunder man den tiden äfven inbegrep hela norra delen

af nu varande Nederländerna). Frisiska mantlar gåfvos af de stora som

hedersskänker, och Karl den store skickade till och med en sådan till en persisk

furste. I Nederländerna erhöllo under medeltiden yllemanufakturerna en mycket

hastig uppblomstring, i synnerhet befordrad derigenom, att det närbelägna Eng-

land uppsvingat sig till en högst betydande ulleverantör. I Antwerpen, Briigge,

Dortrecht och Mecheln höllos stora ullmarknader, och i Briigge skola under

tiden för dess högsta blomstring 50 000 menniskor funnit sitt uppehälle endast

inom klädesväfveriet. De frisiska yllevarorna gingo kring hela verlden och

skaffade sina tillverkare anseende och rikedom; redan i 12:e århundradet kallas

de nederländska klädesväfvarna ett »sturskt, öfvermodigt folk», emedan de, en

fri och sjelfständig klass, alltid befunno sig i främsta ledet, när det gälde

att mot de gamla, privilegierade slägterna försvara den borgerliga friheten i

fråga om förvaltningen af stadens angelägenheter. Bekant är, att en af dem
vid namn Peter, med tillnamnet kungen i Briigge, i början af 14:e århundra-

det fick riddarvärdigheten af grefve Wilhelm af Jiilich.

Men det var ej blott yllevarorna, som spelade en framstående rol inom

medeltidens tyghandel; de germaniska qvinnornas redan af romarna högt skat-

tade lärft, hvilket som prydnad stundom genomvirkades med guld och på den

tiden fann en vida mångfaldigare användning än nu, blef äfven föremål för en

vidt utbredd slöjdflit, och det i början hufvudsakligen i Nederländerna och

Westphalen idkade linneväfveriet fick småningom en vacker utveckling jemväl

i Hessen,* Timringen, Böhmen och Sachsen äfvensom bland venderna, i Mark
och vid Harz. Mest storartadt utvecklade det sig dock i Schwaben, och Ulm
och Augsburg, der redan i 10:e århundradet linneväfveriet omtalas med ut-

märkelse, voro medelpunkterna för idoga och rika linodlings- och väfveridi-

strikt. I Augsburg voro omkring medlet af 14:e århundradet väfvarna det i

*) Ett slags af gethår och ull förfårdigadt tyg. Ö. A.
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makt och anseende andra skrået; i början af det följande seklet funnos der

redan mycket betydande blekerier, och 50 år senare voro väfvarna omkring

700 till antalet. Utom lin förarbetades äfven bomull och silke från Italien.

Bård- och bandväfvare funnos redan 1403. Bekant är, att en tysk furste-

och grefveätt, Fugger, har en augsburgisk väfvarmästare till stamfader, och

den kolossala rikedom, som denna slägt förvärfvat genom sina handelsföretag,

bekräftas af det yttrande, som Karl V skall ha fält, då Paris' klenodsamling

förevisades honom: »Jag har der hemma i Augsburg en linneväfvare, som kan

betala allt det der med klingande mynt.»

Hvilken vigt man äfven i andra länder tillade väfvaryrket, bevisa bäst

de ansträngningar, man gjorde för att höja det och fullkomna så väl dess för-

faringssätt som de till förarbetning begagnade råämnena. I 16:e århundradet

införde man i Spanien från Afrika merinofåren, hvilkas korsning med andra gaf

upphof åt de fina ullsorter, som föranledde Tyskland och Frankrike att i förra

århundradet med så mycken ifver egna sig åt merinoafveln; 1789 egde Frank-

rike på 10 millioner får omkring 1 million sådana förädlade djur. Silkesod-

lingen infördes i Frankrike af Frans II; 1685 hade Lyon redan omkring 12 000

sidenväfstolar, och vid slutet af förra århundradet frambragte Frankrike om-

kring 17 000 centner silke till ett värde af vid pass 28 millioner kronor. I

Tyskland tog sidenindustrin mot slutet af 17:e århundradet en liflig fart; i

synnerhet kraftigt utvecklade hon sig i Berlin, der man 1777 tillverkade för

omkring 3 200 000 kronor sidenvaror.

Ett långt mäktigare inflytande på spinningen och väfningen fick dock

bomullen, som man redan i 17:e århundradet började odla i Amerika. Hen-

nes framalstring i massa, afsättning och förarbetning ha ombildat de sociala,

politiska och ekonomiska förhållandena i stora riken, utbredt en ny odling

öfver hela verldsdelar, men äfven uppammat slafveriet, denna mensklighetens

skamfläck, främjat vetenskap och slöjd, utbredt rikedom, förbättrat de fat-

tigas vilkor, men deremot äfven uppväckt krig, af hvilka vi för några år

sedan sett det blodigaste slutadt, kort sagdt framkallat hvälfningar af den

väldigaste art. Men vi måste afbryta vår korta inledning; mången lucka

skall det följande fylla.

Vända vi oss nu till den första af de begge hufvuddelarna af vårt ämne,

spinningen, blir det ändamålsenligast att börja med en öfverblick af de rå-

ämnen, som dervid användas.

De hufvudsakligaste råämnena finnas enligt sakens natur endast inom

djur- och växtrikena. Väl gör man af metalltråd väfnader af utomordentlig

finhet, glaset låter utspinna sig till ytterst fina och böjliga trådar, som äfven

kunna sammanväfvas, men någon annan användning än möjligen till prydna-

der torde metall- och glastråd svårligen finna vid beklädnaden, ty vi ha väl

på utställningar sett briljanta fruntimmershattar och västtyg af glas, men ingen,

som burit dem. Förr förfärdigade man väfnader äfven af asbesttråd, som utan

tvifvel voro oförbränneliga, men för öfrigt visst ej hade något rekommende-
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rande. Man begagnade dem blott vid likförbränningar för att hindra de dö-

das aska att blandas med den simpla träaskan.

Djurriket deremot erbjuder oss spinnämnen i ullen af det nästan öfver

allt utbredda fåret och laman, i håren af åtskilliga persiska, tibetanska och

sydamerikanska getslag, vidare af kamelen, hästen, haren, kaninen och kon,

den trogna pudeln ej till förglömmandes, som då och då förser oss med ett

par mycket välgörande sockor. I insektverlden, der det spinnes och väfves på

så mångfaldigt sätt, ha vi dock egentligen blott en praktisk medarbetare, men

i stället en så mycket värdefullare, silkesmasken.

I växtriket stå i detta afseende främst bomullen, linet och hampan;

men till dem sluter sig ännu en rad af mindre vigtiga spinnämnen af växt-

stänglar, trästammar, qvistar och bark, af blad, frukter och blommor, af

hvilka somliga, som först nyligen blifvit kända, måhända i framtiden kunna

blifva af vigt. För närvarande måste från, industriel ståndpunkt ullen, bom-
ullen, linet och hampan samt silke t betraktas som de vigtigaste och rent

af oumbärliga ämnena för spanad och väfnad.

Ullen. Allt efter fårens och deras afarters olika ras är äfven den af

dem erhållna ullen af mycket olika beskaffenhet, hvarpå dessutom äfven kli-

mat, föda, skötsel och i synnerhet förädling alldeles väsentligt inverka. Det

på berg och höjder lefvande fåret är annorlunda artadt än det, som har låg-

landet till hem; derför har man i främsta rummet att skilja mellan hög-

lands- och låglandsfåret. Till det förra slaget höra det tyska landfåret,

det spanska fåret (elektoral- eller negrettirasen) och de genom korsning af

begge raserna uppkomna förädlade fåren; till det senare åter det engelska
långulliga fåret, marskfåret, hedfåret och det ungarska zackelfåret.

Ännu har man ej kunnat upptäcka något i vildt tillstånd lefvande djur,

hvari man med bestämdhet igenkänt det verkliga vilda fåret. Men det är san-

nolikt, att mufflonen, ett på Corsicas, Sardiniens, Greklands, Mindre Asiens

och Berberiets berg ännu i vildt tillstånd förekommande djur, är stamrasen

för det tama fåret. Visserligen har mufflonen mera ett kort, styft hår än ull på

kroppen, men kommer djuret under menniskans vård, försvinner, så berättas

det, småningom det korta, raka håret, och det derunder befintliga ullhåret, som

hos det vilda djuret knapt är märkbart, utvecklar sig nu på ett märkvärdigt

sätt. Hanen undergår snarast denna förändring, och beskaffenheten af hans

fäll har också vida mera inflytande på afkommans beskaffenhet än honans.

Denna regel gäller för öfrigt i allmänhet. Ullen hos de djur, som härstamma

från en grofullig tacka och en finullig bagge, håller ej medelvägen mellan föräl-

drarnas, utan liknar mycket mera faderns. Ur parningen mellan en dylik

bastard och en fin bagge framgår åter en finare fäll, tills man i det 6:e—8:e

ledet får idel afkomlingar, som i afseende på ullens finhet och godhet äro full-

komligt lika stamfadern. Häraf förklaras den vigt, man fäster vid goda

springbaggar, och det ofta fabelaktigt höga pris, som betalas för sådana.
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Efter ullens hufvudegenskaper: finhet, mjukhet, smidighet, sträckbarhet,

likformighet, fasthet, elastieitet, färg, glans, längd och krusning bestämmas

hennes värde och tekniska användbarhet. Ullens dernäst vigtigaste egenskap

att i följd af den naturliga krusningen hopfilta sig kan understödjas genom

fuktighet, värme och mekanisk behandling eller ock genom de begge senares

inverkan upphäfvas. Allt efter som man har det ena eller andra ända-

målet i sigte, har man att välja den derför lämpligaste ullen, och derför

skiljer man mellan kardull, som i synnerhet egnar sig till förfärdigande af

klädesartade, valkade tyg med filtaktig yta, och kam ull, som tjenar till be-

redande af glatta ylletyg, hos hvilka trådarna ligga bara och fullt synbara på
ytan.

Till kardullsgarn eller spanad för kläde, flanell, fris, kasimir, multum

m. fl. användes följaktligen den fin- och korthåriga, krusiga ullen, som låter

bättre valka och filta sig, men till kamullsgarn eller spanad för merino, tibet,

yllemuslin, bombasin och atlas den glatta, långväxta, mer eller mindre mjuka

och till en del äfven tjockhåriga ullen. Med silke eller bomull åter förarbetas

mjukt kamullsgarn till kasjmir, alepin, chaly m. fl. Af långa, hårda engelska

eller australiska ullsorter, af alpaka och mohair tillverkas deremot hårdt kam-
ullsgarn och af detta åter de så kallade lystertygen: orleans, lasting, möbel-

damast, plys m. fl., dels rena, dels blandade.

För de följande uppgifterna om afkastningen och förbrukningen af detta

råämne i de länder, der yllevarutillverkningen är mest blomstrande, ha medel-

beloppen i runda tal för de senaste åren lagts till grund.

I England jemte Skotland och Irland räknar man fårens antal till 20 mil-

lioner stycken och ullafkastningen till 936 000 centner; i Frankrike till 40—45

millioner st. och 1 497 000 centner; i tyska tullföreningen till 10 1
/2 millioner

st. och 643 000 centner; i Österrike till 14 millioner st. och 819 000 centner;

i Belgien till V2
million st. och 29 000 centner. Men i alla dessa länder eger

dessutom en betydlig införsel rum, och endast i några af dem derjemte äfven

utförsel, så att den egna förbrukningen utgör i Storbritannien 1 755 000, i

Frankrike 1 790 000, i tullföreningen 760 000, i Österrike 801 000 och i Bel-

gien 67 800 centner.

Af dessa uppgifter framgår den stora betydelsen af detta råämne som

verldshandelsartikel. Liksom i Europa ullafkastningen är betydligast i de

länder, som ha stora betesmarker, t. ex. i Ungarn, Ryssland, Polen, England

m. fl., har hon af samma skäl fått en utomordentlig omfattning äfven på

andra sidan af jordklotet, i Australien, och på senaste tiden har äfven Bra-

silien börjat följa detta exempel. I Tyskland deremot inskränkes fårafveln

inom allt trängre gränser. Den högfina afveln är redan nu så godt som

öfvergifven, ty vår tids fabrikanter betala den fina ullen endast föga bättre

än den medelfina, emedan de äfven af den senare förstå att tillverka varor

med ett fint utseende.

Ånnu återstår att omnämna den s. k. konstgjorda eller lumpullen

(shoddy- eller shuddy-wool). Hon framställes af klädes- eller strump-

Uppfinningarnas bok. VI. /0°
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lumpor, garnaffall ra. m. på det sätt, att de efter sorgfällig sortering renas

och sönderskäras, hvarvid alla främmande tågämnen (lin, bomull m. m.) af-

skiljas. Efter förnyad rening och sortering underkastas de s. k. maskinfärdiga

lumporna behandling på en vulf.

Den härigenom erhållna varan

lemnar den egentliga shoddy-

ullen och den kortare mun gon.

Efter indränkning med fett ge-

nomgå begge sorterna en skrub-

belmaskin; dock gifves mungo-

ullen en tillsats af naturlig ull.

Allt efter beskaffenheten af de

varor, som skola tillverkas, och

för att underlätta spinningen

blandas ny ull med den billigare

lumpullen och förarbetas till

kardullsgarn, som i synnerhet

användes till inslag. I stor

skala drifvas konstullsfabriker i

trakten omkring Leeds ochHud-

dersfield; dernäst idkar Frank-

rike denna fabrikation i större

omfång. Till England införes

mycket konstull från Frankrike,

Danmark och Tyskland.

Fig. 395. Bomullsplantan.

>iV&

Bomullen. Hvad före

Amerikas upptäckt linet och

fårets fäll voro för Europas folk, det var för invånarna i Mejico och Peru,

det transatlantiska fastlandets kulturstater, ullen af en malvaartad växt, som

botanisterna kallat gossypium
och hvilken än uppträder som

ört, än buskartad, stundom till

och med, i Arabien och Egyp-

ten, som ett 10—17 fot högt

träd. Han har tre- till fem-

flikiga, i sin tidigaste period

ofta svartprickiga blad och tem-

ligen stora, vanligtvis gula, hos

några arter purpurröda, fem-

bladiga blommor, som sitta en-

samma i bladvecken och vid

basen omgifvas af tre stora, hjertformiga, tandade blomfoderblad. Frukten,

tre- till femrummig, liknande ett stort vallmohufvud, springer vid mog-

Fig. 396, 397. Bomullsplantans frö.

Fig. 396 i genomskärning. Fig. 397 på utsidan.
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nåden upp i flera klaffar och innehåller ett antal frön, som äro höljda i en lång,

tät, hvit, efter uppspringandet elastiskt framqvällande ull. Det är en vill-

farelse, när man tror, att den gamla verlden ej känt bomullsodlingen; Indien

är till och med att betrakta som hennes vagga. Redan på Herodotos' tid

användes der vegetabilisk ull till tyg, och Plinius berättar, att växten

äfven odlades i Egypten och Arabien. Genom araberna utbredde han sig

äfven i några delar af södra Europa, och under de bysantinska kej-

sarna blef han i Mindre Asien och åtskilliga trakter af Grekland föremål

för odling. Hans nu varande allmänna användning daterar sig dock först

Fig. 398. Bomullsskörd.

från Amerikas upptäckt, och om äfven Egypten, Kina, det inre Afrika

och Ostindien nu utföra betydliga massor bomull, är dock den långt större

mängden af den i våra fabriker förarbetade råvaran ett alster af den nedre

Mississippidalens plantager. Här är den rätta jordmånen för växten, som for-

drar en lös, lätt, sandblandad, förut odlad jord, och här äfven det passande

klimatet, som ej får vara för tort, emedan vid brist på regn ullen blir kort.

Kapslarna måste hvar morgon, så snart de vilja springa upp, afplockas, och

den ur kapslarna erhållna ullen blir antingen för hand eller vanligen genom

en maskin, den s. k. cotton-gin, rensad från frön och hylsor och derpå in-

packad i balar eller stora säckar, som i en press hoptryckas till väldiga fyr-

kantiga packor och sedan lastas på ångfartyg, hvilka föra dem till sjöstäderna.
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Det amerikanska kriget har helt och hållet omskapat bomullsodlingens

förhållanden. Medan man förut hemtade den allra största delen af råämnet

från unionens sydstater, har den i följd af denna revolution under flera år

afbrutna odlingen föranledt andra länder att införa henne hos sig, och de från

Egypten och andra trakter af norra Afrika, Ostindien o. s. v. i handeln komna,

med hvarje år stigande bomullsmängderna bevisa, att de flesta af dessa för-

sök krönts med god framgång. Huru vida de nya alstringsorterna, då

prisen åter betydligt nedgått*), skola visa sig i stånd att täfla med de gamla,

kan först framtiden utvisa.

Betänker man, att i Storbritannien och För-

enta staterna kan beräknas en årlig bomullsförbruk-

ning af 6—7 skålpund på hvar person, i Frank-

rike och Tyskland 5—

ö

1
^, i Turkiet visserligen blott

2—3 skålpund, men i många andra länder, i syn-

nerhet de tropiska, en ojemförligt högre åtgång af

bomullsvaror, skall man kunna göra sig ett begrepp

om den mängd af bomull, som årligen måste fram-

bringas på jorden, och ej finna underbart, att detta

belopp i britiska Indien redan före det amerikanska

kriget uppnådde en siffra af 3600 millioner skålpund.

Linet. De utmärkta egenskaper, som detta

spinbara trådämne visar i spanad och väfnad: fast-

het, längd, glans, stor varaktighet, linnets ange-

näma svalka, äfvensom den delbarhet, finhet och

vackra färg, lintågorna genom ändamålsenlig bered-

ning kunna erhålla, samt slutligen den omständigheten,

att linodlingen och linneindustrin redan i århundra-

den flerstädes utgjort omfattande näringsgrenar,

göra det till ett högst vigtigt råämne.

Lin är det allmänna namnet på ett stort an-

tal olika växter af samma slägte. Det bekantaste

linet är vårt vanliga (linum usitatissimum,

fig. 400). Man skiljer mellan trösklin, hvars fröhus förblifva slutna, och

springlin, hvars fröhus springa upp af sig sjelfva. Brådlin sår man i början,

senlin i slutet af maj. De användbara tågorna på linet ligga omkring stjel-

ken, som består af träartade delar. Afskiljandet af dessa tågor förutsätter en

följd af hand- eller maskinarbeten, som bestå i linets rötning, bråkning, skäkt-

ning och häckling och förorsaka ej ringa besvär derför, att i den råa stjelken

samtliga beståndsdelarna äro genom växtlimmet fast förenade med hvarandra.

Fig. 400. Lin.

*) Det i fig. 399 bifogade diagrammet ger oss i kurvans upp- och nedstigande en bild af

upp- och nedgåendet af veckoprisen på fair-bengalbomull under åren 1863 och 1864, omkastningar,

som förut knapt skulle ansetts möjliga. Talet i första kolumnen uttrycker priset i pence på ett

skålpund vid de i den öfversta horisontala raden angifna tiderna.
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Sedan stjelkarna uppryckts (ryskats) och fröhusen (linknoppen) afrepats. ut-

sättas de förra för luft och kallt vatten, dagg, ånga eller hett vatten, allt i

ändamål att genom den framkallade jäsningen till största delen förstöra bastets

växtlimartade ämne och försätta stjelkarna i ett sådant tillstånd, att tågorna

lätt och väl, rena och oskadade låta afskilja sig. Man kallar detta förfarande

rötning, och allt efter som man använder det ena eller andra förfaringssät-

tet, betecknar man henne som jord-, vatten- eller sjö-, ån g- eller var m-

vattensrötning. Vid den blandade rötningen låter man den föregående

vattenrötningen fortgå endast till den ruttna luktens inträdande och full-

bordar rötningen genom linets utbredande på marken eller jordrötningen. I

Belgien, der linodlingen står högst, låter man äfven begge slagen af rötning

flera gånger omvexla med hvarandra.

Efter rötningen föl-

jer linets torkning genom

dess utsättande i flera da-

gar för luft och sol eller

genom konstgjord upp-

värmning deraf i särskilda

ugnar.

Linets b råk ning

skedde förr uteslutande

med den i fig. 401 afbil-

dade handlinbråkan. Hon
består af en orörlig del,

lådan a, och af det rör-

liga, i ena ändan vrid-

bart intappade locket eller

bråkan b. Begge delarna

äro på de mot hvarandra

vända sidorna rännformigt

och skarpt urhålkade på det sätt, att lådan eger tre, men locket två knif-

formiga väggar, såsom genomskärningen c visar. De knippvis tvärs Öfver

lådan lagda linstjelkarna bli derfor vid lockets tätt upprepade nedstötande

och genom de skarpa väggarnas ömsesidiga inträngande knäckta och deras

träaktiga delar- sönderbrutna.

För att i möjligaste måtto förekomma basttågornas sönderslitande, hvil-

ket vid en så våldsam behandling, om än aldrig så skickligt och omsorgsfullt

utförd, ännu allt jemt eger rum, låter man bråkningen föregås af en bultning

eller stampning, hvartill man begagnar en hammarformig träklubba, bott-

hammaren, eller en af vatten drifven stampqvarn.

För fabriksmässig linberedning har man infört linbråk nings maskiner,
som mestadels bestå af refflade trä- eller gjutjernsvalsar, mellan hvilka linet

går och dervid fullständigt knäckes och bråkas. En dylik maskin visar fig.

402. Den genom remskifva på den undre* axeln öfverflyttade rörelsen blir ge-

Fig. 401. Handlinbråka.



LINET. 359

nom kugghjulsutvexling saktad och derefter meddelad åt de öfre refflade

valsarna.

Vid linets bråkning eller brytning afFalla stjelkarnas sönderbråkade trä-

delar, skärvorna, dels af sig sjelfva, dels genom skakning. Det oaktadt sitter

en mängd smärre sådana trädelar qvar mellan tågorna, och dem aflägsnar man
nu genom linets skak t ning. Denna består i skäfvornas afstrykande antingen

på ett skarpkantigt eller med jernbleck beslaget, upprättstående bräde, sving-

brädet, eller medelst svingeln och skäktknifven för hand eller genom särskilda

skäktmaskiner. På de senare är ett större antal skäktknifvar af trä fäst vid

de genom en ring förenade jernekrarna på en horisontal vals, så att de vid sin

kringsvängning stryka utefter det öfver det närstående svingbrädet hållna linet.

Fig. 402. Linets bråkning med maskin.

Linets häck lin g, det derpå följande arbetet, har ej blott till ändamål

att fortsätta dess rensning från de minsta skäfvorna och afskilja de allt för

korta tågorna, blånorna, utan derigenom skola hufvudsakligen de mestadels

ännu bandformigt sammanhän-
gande basttågorna sönderdelas

och alla längre tågor ännu full-

ständigare bringas i parallelt
'

läge. Häcklingen för hand för- Fis- 403
-

Linhäckla.

utsätter omtanke och skicklighet. De dertill begagnade häcklorna (fig. 403)

ha skarpt tillspetsade taggar af jern- eller ståltråd, hvilka på den första eller

grofhäcklan äro starkare och sitta längre ifrån hvarandra, men på den andra
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eller finhack]an äro af finare tråd och sitta tätare. Blåraffallet vid häcklingen

utgör 20—60 procent och derutöfver och kan ej spinnas till annat än mindre

höga nummer.

Linet är vackrare, fastare och varaktigare än bomullen, och dess odling

borde, då hon lyckas så väl i Sverige, äfven här bli föremål för större upp-

märksamhet. I verldshandeln förekommer i synnerhet lin från Arkangei, Böh-

men, Danzig, Egypten, Flandern, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Königs-

Fig. 404. Rum för silkesmaskars uppfödande.

berg, Libau, Liineburg, Memel, Narva, Pernau, Petersburg, Riga, Sachsen

(Lausitz), Schlesien, Timringen, Österrike, och i Sverige från Norrland och

Småland.

Silket. Silke lemna oss flera slags larver (silkesmasken, silkesspinnaren), i

det de i och för sin förpuppning inspinna sig i en glänsande, fin, men jemförelse-

vis stark tråd. Allt efter larvens art är silket olika. I Europa uppfödes

silkesmasken på mulbärsträdets blad, dock ges det i Asien silkesmaskar,
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som lefva äfven på andra träd, på ekar, judetörne (rhamn us spina Christi),

pipniträdet och bladen af Jonas' kurbits (ricinus communis). Det är i syn-

nerhet två slags larver, man försökt införa i Frankrike, larven af bombyx
cynthia, som lefver på Jonas' kurbits, af landtfolket i Indien uppfödes i deras

kojor och lemnar ett väl mindre vackert, men mycket starkt silke, och larven

af bombyx mylitta (tussa-silkesmasken) i Bengalen, som lefver af den

vanliga ekens blad och

spinner starka kokong-

trådar af vacker glans.

Afven i Wiirtemberg och

Österrike har man på

den senaste tiden försökt

införa ekspinnaren (ai-

lanthuslarven
,

yama-
may) från Japan. Den

sedan början af femtio-

talet förekommande sil-

kesmasksjukdomen och

det tilltagande behofvet

af silke ha stegrat dess

pris och ledt till be-

gagnande af lumpor och

affall af silke på all-

deles samma sätt, som

man begagnar sådana af

ull till konstull.

Silket härstammar,

som bekant, från Kina,

och ehuru det redan i

forntiden var värderad t

och mycket eftersökt,

kände man dock ej dess

ursprung och trodde, att

det växte på träd. Först

i 6:e århundradet lem-

nade grekiska munkar

upplysning derom och

hemtade från Kina silkesmaskägg, som lyckligt utkläcktes i gödsel. I Grek-

land höllo kejsarna i början saken hemlig, och länge idkades endast här

silkesodling och sidenväfveri, hvilkas alster genom venezianerna spredos kring

Europa. Med tiden kommo silkesmaskar till Sicilien och nedre Italien,

hvarifrån silkesodlingen snart vidare utbredde sig. Kejsar Heliogabalus (200

e. Kr.) var den förste, som bar en drägt af siden; Aurelianus deremot, en af

hans efterträdare, afslog sin gemåls bön, att han skulle köpa henne en sådan,

Fig. 405. Silkesmaskens förvandlingsskeden.
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och på den grund, att tyget vore för dyrt; Karl den store hade låtit på sin

kejsarmantel sätta bräm af siden, och en skotsk konung lånade sig ett par sil-

kesstrumpor, då han skulle mottaga det engelska sändebudet, emedan han ej

af egna medel kunde skaffa sig några sådana.

Silkesmasken tillhör nattfjärilarnas familj. Fjärilen håller mellan ving-

spetsarna 1
1
/3

tum i bredd, har smutsigt hvita vingar med 2—3 mörka tvär-

streck och dessutom på framvingarna en otydligt tecknad brunaktig halfmåne.

Honan lägger 200 till 300 blåaktiga ägg, och de ur dem utkrypande glupska

larverna växa fort, ömsa fyra gånger hud och inspinna sig sedan. . Vill man

med framgång uppföda silkeslarven, måste flera hufvudvilkor uppfyllas. Rummet,

hvari han uppfödes, magnaneriet, måste ega en jemn temperatur och lagom

fuktighetsgrad; äfven måste den värme, hvarvid larverna utkläckts, småningom

minskas, så att de vid sin förpuppning vänja sig vid en temperatur af 22 1
j2

° C.

Likaledes måste man fortfarande sörja för en jemn vädring af rummet, äfven

-

•som en omläggning och jemn fördelning af larverna på deras lägerställen ofta

måste ega rum. Fig. 404 framställer ett magnaneri med de i fack indelade

hyllformiga foderställningarna af korgverk, hg. 405 åter de olika skedena

af silkeslarvens förvandling till fjäril. Silkeslarverna böra ofta fodras, och

fördelningen dem emellan af bladen, som efter hand måste skäras gröfre,

bör ske jemnt, så att larvernas utveckling må fortskrida på samma sätt.

Med hvarje åldersgrad och mellan de särskilda hudombytena stegras silkes-

larvernas behof af föda betydligt. Dessutom är stor renlighet så väl som den

sorgfälligaste vård och tillsyn oeftergifliga vilkor.

Känner den glatta, hvitglänsande larven, som har åtskilliga mörka fläckar

och på den sista ringen ett horn, att tiden för hans 6—7 veckor långa lif är

förbi, blir han orolig och springer af och an, tills han funnit en plats för

inspinningen. Han fäster nu två droppar af den klibbiga vätska, som fram-

kväller ur två öppningar bredvid munnen, vid det föremål, hvarvid han vill

inspinna sig, rör hufvudet hit och dit och framhasplar dervid en fin, klib-

big, i luften hastigt hårdnande tråd, som han med framfötterna lindar omkring

sig. Första dagen gör han blott en oregelbunden väfnad, ett slags foder,

hvaröfver han i zigzag spinner styfvare spända trådar, tills efter 7—8 dagar

en oval hylsa (kokong) af ett dufäggs storlek är färdig, hvilken gör honom
osynlig och hvarur han efter 2—3 veckor kommer fram som fjäril. Men denna

utveckling låter man endast ske för att för året derpå erhålla ägg till fram-

bringande af nya larver.

För att ej förlora några af äggen sätter man fjärilshonan före ägglägg-

ningen på ett papper, der de klibba fast. När tiden för kläcknjngen kommer,

för man äggen i ett rum, hvars värme småningom ökas från VI 1
^—27 x

/2
° C;

de unga larverna, som man aldrig får taga i med fingrarna, fodrar man, i det

man lägger friska mulbärsblad på ett med en mängd hål försedt papper of-

vanpå den föregående dagens blad, hvarefter larverna genom hålen i papperet

krypa upp efter den nya födan. Vill man förarbeta kokongen till silke, måste
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man förekomma, att fjärilen kryper ut, emedan han dervid förstör silkesspånaden,

hvars tråd har öfver 1 180 fots längd. Man dödar derför pupporna, i det

man antingen i en bakugn utsätter dem 2—3 timmar för en hetta af 56

—

75 ° C. eller för heta svafvel- eller vattenångor. Kokongerna ha ett hvitt,

köttfärgadt, orangefärgadt eller gult utseende och måste afhasplas till härfvor,

om man ej vill sälja dem, som de äro, till fabriken. Sedan kokongerna sor-

terats, kastar man dem i en kittel med 88—94 ° C. varmt vatten, på det de

Fig. 406. Silkets afhaspliiig.

hartsiga delarna af spånaden må upplösas. När de här blifvit uppmjukade,
lägger man dem i en kittel med vatten, hvarunder en måttlig eld underhålles

och bredvid hvilken silkeshärfveln uppställes.

Råsilkets framställning. Den nu följande afhasplingen af silkestrådarna

är ett svårt arbete, som kräfver stor omsorg och på många ställen bedrifves

i särskilda fabriker.
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Silkeshasplarna (fig. 406) sättas i rörelse antingen allesammans af

en gemensam drifkraft eller hvar för sig af hasplerskan sjelf genom trampning

eller ock af en medhjelparinna medelst vef. Sedan hasplerskan genom att

med en visp slå mot kokongerna i kit.teln hittat rätt på trådändarna, hvar-

vid en del som flock- eller florettsilke blir qvarsittande i qvistarna, förenar hon

3—8, stundom ända till 20 sådana kokongtrådar och leder dem genom glas-

ringar eller trådledare öfver en trådförare på den fyra-, sex- eller åttaarmiga

haspeln. Den horisontalt fram och åter gående trådföraren har till ändamål

att lägga de ännu klibbiga trådarna bredvid hvarandra på haspeln och hindra

deras sammanklibbande. Derför har äfven haspeln skarpkantiga slåar, på det

Fig. 407. Silkets sträckning för haud.

silkestrådarna endast obetydligt må beröra dem. Haspelns omfång kan uppgå

till 4—7,4 fot och hans längd, allt efter som två eller fyra härfvor på en

gång hasplas, till 8,5—12,5 eller 18,5—22,5 tum. Under afhasplingen har ar-

beterskan bredvid sig en skål med kallt vatten, hvarmed hon då och då af-

kyler trådhållaren. Silkets godhet beror till en del af den omsorg, hvarmed

afhasplingen sker, ty nu först kommer tvinningen eller »moulineringen» af

det upphasplade råsilket. Skall silket färgas, tvinnas det löst; skall det tjena

till inslag i väfnad och göres tråden af två eller flera, löst snodda råsilkes-

trådar, kallas det tram- eller inslagssilke; deremot fås k ett- eller or-

gansin silke, om man sammantvinnar fyra eller flera trådar, sedan man
hoptvinnat dem två och två till en tråd.
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Inrättningen af moulinerings- eller tvinnmaskinen, som länge var en pie-

montesernas hemlighet, har på den senaste tiden erhållit mångfaldiga förbätt-

ringar och är derför äfven ofta mycket olika på olika orter; vi afstå derför

från en utförligare beskrifning, som för närvarande skulle föra oss för långt

in i mekaniken. Det är nog att veta, att i de ofta ganska storartade mouli-

neringsanstalterna eller filatorierna silket spolas, tvinnas, renas, luckras, kokas

i hett tvålvatten (degummeras), torkas och svaflas, innan det kominer i handeln.

Det affall, som uppkommer från kokongernas yttre och inre trådlager, af

sönderbitna och skadade kokonger samt vid sjelfva afhasplingen, har man i

Schweiz redan för länge sedan i särskilda spinnerier spunnit till silkesgarn,

som under namnet sp un silke antingen som rent silke eller blandadt med ull

användes till dukar, själar, täcken, möbel- och klädningstyg. I Schweiz och

Italien upplöser man före spinningen silkesaffallet med varmt vatten och

med tillhjelp af jäsning, i Frankrike deremot genom kokning i tvålvatten,

hvilket senare förfarande går fortare, hvaremot det förra ger råämnet en glän-

sande hvit färg, men tillika en elak lukt.

I silkesfärgerierna bli de särskilda härfvorna, sedan de färgats, tvättats

och urvridits, till en viss grad sträckta. Derigenom sluta sig de naturliga fibrerna

i tråden, som genom de förenämda operationerna blifvit skilda, åter fastare

tillsammans, så att han bildar ett helt. Genom sträckningen vinner silket ej

blott i glans, utan äfven i varaktighet.

Sträckningen verkställes ofta för hand, i det arbetaren genom instickande

af en käpp i ena ändan af den öfver en stång hängda härfvan starkt hop-

vrider henne, såsom fig. 407 visar. Detta arbete är ansträngande, fordrar stor

skicklighet och sker ej alltid alldeles jemnt. Man begagnar sig derför äfven

af olika slags sträckmaskiner. Fig. 408 visar en sådan.

Polerade stålrullar A, som kunna vridas medelst ett hjulverk J5, upp-

taga den öfre ändan af härfvorna S, medan den nedre är lagd omkring ar-

marna T, som sitta på uppstående, af kuggstången C och drefven P vridbara

axlar. Dessa vertikalaxlar äro nedtill belastade med vigterna 77, så att härf-

vorna jemte vridningen äfven undergå en stark dragning. För att låta den

senare småningom verka på härfvorna äro vigterna H förenade med olikar-

made häfstänger och med deras längre armar åter motvigterna d, hvilka äro

genom remmar c upphängda vid rullar b. Vid höjning af dessa rullars axel

lyftas motvigterna och utöfva vigterna H sin fulla verkan på härfvorna.

Skola deremot vid härfvornas aftagande från armarna T vigterna H lyftas,

bli genom rullaxelns sänkning motvigterna d fria och underlätta upplyftandet

af vigterna H.

Då silket är ett i hög grad hygroskopiskt ämne, upptager det hastigt

luftens fuktighet, och allt efter förvaringsställets beskaffenhet kan silkets fuk-

tighetshalt stiga ända till 30 procent, utan att det dock synes egentligen vått.

Redan för länge sedan uppstodo derför i Italien och Frankrike anstalter för

silkets konditionering, d. v. s. för utrönande af dess verkliga handelsvärde.

De betjena sig i allmänhet af följande förfarande.
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Ur de till torkinrättningen öfverlemnade silkesbalarna uttagas särskilda

profhärfvor, hvilkas vigt man utröner genom dubbel noggrann vägning, som

kontrolleras och äfven dubbelt antecknas. Den härefter skeende torkningen

af dessa profhärfvor försiggår vid en temperatur af 105—108 ° C, hvarvid

silket några timmar stannar i den genom ånga upphettade torkapparaten och

dess aftagande vigt genom den omedelbart ofvanför befintliga vågen noga be-

stämmes och registreras. Efter den sålunda utrönta vigten beräknas hela

balens. Vid större vigtskilnad än 1 procent mellan de särskilda profhärf-

vorna upprepas förfarandet.

Dylika torkinrätt-

ningar finnas för när-

varande i Bergamo,

Brescia, Krefeld, Elber-

feld, S:t Etienne, Lon-

don, Lyon, Milano, To-

rino, Udine och Ziirich.

Den betydligaste af

dessa anstalter, den i

Lyon, har ofta till kon-

ditionering mottagit 9

millioner skålpund sil-

ke om året och ännu

mera.

Förfalskningar

af råämnet. Att tråd-

ämnenas olika pris ofta

skola locka till försök

att tillgodogöra det bil-

ligare under namn af

det dyrare och för detta

ändamål blanda det

ena ämnet med det an-

dra, kan med känne-

dom om den menskliga vinningslystnaden ej förvåna. En sådan blandning eger

rum antingen redan före eller vid spinningen, eller förenas spånader af olika

ämnen genom väfning-. Skola dessa blandningar tjena bedrägliga ändamål,

blir det af vigt för köparen att upptäcka dem, och man har för detta ända-

mål metoder, som grunda sig dels på mikroskopets användning, dels på bruket

af kemiska ämnen, som utöfva en olika verkan på olika fibrer. Med någon

öfning är i många fall mikroskopet det säkraste upptäcktsmedlet, ty de

olika fibrerna visa vid behörig förstoring tillräckligt många egendomliga känne-

tecken, för att, kännaren lätt må kunna åtskilja dem. En blick på de förstorade

afbildningarna af ull-, bomulls-, lin-, hamp- och silkesfibrer skall lätt öfver-

tyga härom.

Fig. 40S. Silkesstväckningsmaskin.
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Fårullshåret (fig. 409) synes under mikroskopet som ett cylindriskt,

med taktegelformiga fjäll beklädt rör. Dessa fjäll äro redan vid 30-faldig för-

storing synliga som tätt bredvid hvarandra liggande, oregelbundna tvärlinier.

Hårrören sjelfva bildas af många trådartade, tätt vid hvarandra liggande längd-

celler, som omgifva en centralmerg, bestående af mindre, mestadels otydliga celler.

Bomullsfibrerna (fig. 410) förete bandlikt sammanfallna, platta, sällan

cylindriska, mer eller mindre skrufformigt vridna eller vågformigt böjda celler

med mer eller mindre tydlig ihålighet.

Lintågan (fig. 411) är lång och smal och synes redan vid 120-faldig

förstoring som en rund, mestadels glatt, aldrig kring sig sjelf vriden tråd, som

endast innesluter en smal längdkanal.

Hampans basttåga (fig. 412) är lång och cylinderformig, men af

temligen olika styrka och i ändan trubbig eller delad. Cellens ihålighet är

vanligtvis temligen vid, väggen på sina ställen starkt förtjockad, och hennes

förtjockningslager framträda oftast tyd-

ligt som längs efter gående ränder.

Silkesfibern slutligen (fig. 413)

är som en utfluten och stelnad saft glatt,

cylindrisk, allt igenom likartad och utan

ihålighet. Trådens yta är glänsande och

afbrytes endast sällan af små ojemnheter

eller försänkningar. Silkestrådens tjock-

lek förblir i allmänhet sig lik och är blott

olika efter silkesslaget.

I förarbetadt tillstånd förete bom-

ulls- och lintågorna, de ämnen, som mest

blandas med hvarandra, egendomlighe-

ter, som de följande två afbildningarna

åskådliggöra. Fig. 414 visar i 100-fal-

dig förstoring af finaste oförfalskadt

linne tydligt lintågans hufvudsakligaste egenskaper i den runda, glatta, ovridna

formen med endast smal längdkanal och tvärlinier, som utmärka ledbildningen

eller knutarna.

Lika så kan man i den finaste bomullsbatist (fig. 415) vid förstoring

tydligt varseblifva den platta, bandformiga och vridna bomullsfibern.

Från betraktandet af råämnet vända vi oss^ nu till de olika metoderna

att bringa det i trådform, således till sjelfva spinningen.

Fig. 409. Fårullsfiber i 400-faldig förstoring.

Spinningen. Den äldsta bekanta spinningen tillgick redan för årtusen-

den sedan på alldeles samma vis, som spinningen nu allmänt tillgår hos utom-

europeiska folk, som hon ännu för några årtionden sedan ganska ofta öfvades

i Frankrike, Tyskland, England och Belgien samt äfven i Sverige bland vall-

hjonen i undangömda skogsbygder och som hon i vissa trakter af dessa länder

så väl för mycket fina som äfven för grofva lärftsväfnader ännu, antingen
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oförändradt eller med några smärre lån från den mekaniska spinningen, eger

rum. Det enkla verktyget derför är s län dan, detta urgamla redskap, som

torde haft sitt ursprung vid Medelhafvets kuster eller på Himalajas höjder,

som hos de gamla grekerna var i bruk på samma sätt som hos medeltidens

husfruar och som en arabisk gåta kallar

En gammal gumma, som flinkt sig vänder

Och i hvars flit sig kläder

Araben hvilken städer bygger

Och som kameler betar;

Dock, fast hon hvarje naken skyler,

Af nakenhet sjelf jemt hon lider,

Ty ständigt hon för andras skull

Ifrån sitt öfverflöd sig skiljer.

Fig. 410. Bomullsfiber 400 gånger förstorad. Fig. 411. Lintåga^ 400 gånger förstorad.

Fig. 412. Hamptåga 400 gånger förstorad. Fig. 413. Silkesfiber 400 gånger förstorad.

Spinnerskan i Dakka i Ostindien spinner med slända och hufvud, det

redskap, hvarmed den upplösta bomullen hålles, en tråd så fin, att en deraf
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Fig. 414. Fint oförfalskadt linne, 100 gånger förstoradt.

v&få klädning kan dragas genom en fingerring och att tyget ej kan ses på en

daggig äng. Till formen är sländan ingenting annat än en spindel af trä, en

åt begge ändarna afsmainande pinne, på hvars nedre del sitter en metallring,

den s. k. brickan. Denna

spindel har ett dubbelt än-

damål: för det första åstad-

kommes derigenom en snoning,

och för det andra tjenar han

till upptagande af den spunna

tråden. Förloppet vid sjelfva

spinningen är följande. Sedan

ett från den uppsatta ulltot-

ten långt utdraget fiberknippe

blifvit fäst vid spetsen af spin-

deln och denna med högra han-

dens fingrar försatts i en hastigt

kringsnoende rörelse, fortsat-

tes utdragandet af fiberknippen

med venstra handen jemnt

och så länge som möjligt, tills

den högra handen ej längre

förmår föra den kringsnoende

spindeln och den dervid för-

längdatråden längre ifrån hvar-

andra. Härefter upplindas den

4—5 fot långa tråden på den

mellersta, tjockare delen af

spindeln och fästes vid hans

spets med en ögla, hvarpå

spindeln med högra handen

åter försättes i kringsnoende

rörelse, medan den venstra å

nyo utdrager ullen o. s. v.

I detta förlopp urskiljas

nu lätt tre olika operationer:

utdragningen, snoendet
och upplindningen af trå-

den, och det skall i det föl-

jande visa sig, att samma tre

behandlingsskeden äfven ligga

till grund för den mera ut-

vecklade spinningen. Ännu i

dag spinner man i Ostindien, Afrika och det inre af Sydamerika med denna

slända.

Uppfinningarnas bok. • VI. 24

Fig. ^415. Fin bomullsbatist, 100 gånger förstorad.
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Uppfinningen af konsten att spinna tillskrifva egypterna Isis, kineserna

kejsarinnan Vao, lyderna Arakne, grekerna Atene, peruanerna Mama-Oella,

Manko Kapaks gemål. Men för den väsentligaste förbättringen i spinnings-

konsten ha vi att tacka den tyske stenhuggaren och bildsnidaren Johan

n

Jiirgens, som 1530 lefde i byn Watenbiittel nära Braunschweig och uppfann

vingspindeln eller vingdonet, d. v. s. den i ett lager kringsnoende spindeln,

hvarpå en rulle sitter löst, medan vid hans spets till venster och höger två

utböjda armar (vingar) äro fästa, genom hvilkas ändöppning tråden föres från

kräklan eller hufvudet, medan genom vingarnas och spindelns kringsvängning

tråden snos och tillika upplindas på rullen, hvars omloppshastighet är något

mindre än spindelns.

På denna uppfinning grundar sig den gamla linspinnrocken, i sin tur

grunden för den arkwrightska trostel- eller waterspinnmaskinen. Långrocken,

hvarpå bomullen först spans, har en i ett lager vågrätt kringsnoende spindel

utan vingar. Vid ena ändan af spindeln sitter brickan. Ofver henne och vi-

dare öfver ett stort hjul går ett ändlöst

snöre, hvarigenom vid hjulets kringsväng-

ning spindeln hastigt kringvrides. Lång-

rocken har äfven uppkommit af linspinnroc-

ken och utgör grundvalen för Hargreaves'

under namnet «jenny« berömda spinnmaskin.

Långrocken begagnas nu mera endast

högst sällan. Ett af en bred bandring lätt

förfärdigadt hjul med ändlöst snöre sätter

genom trissor i rörelse en jernspindel, hvil-

ken på alldeles samma sätt som sländan vid

spinning för hand omvexlande tjenar till trå-

dens snoning och upplindning. Den venstra

handen besörjer dervid likaledes lin- eller

ullfibrernas utdragning, den högra deremot

hjulets kringsvängning.

Väsentligt afvikande derifrån är den

af Jiirgens uppfunna tramprocken, på
hvilken trådens spinning och upplindning

oafbrutet fortgå och deras ömsesidiga förhållande lätt kan regleras. Till förtyd-

ligande häraf är hufvuddelen af en sådan spinnrock afbildad i fig. 416. a b är en

med en trävinge c d försedd jernspindel, hvars ändar a och b hvila i lager. Af dessa

ändar har a en i axelbs riktning gående och vid e utmynnande urhålkning, hvari-

genom tråden öfver ett antal på vingsidorna anbragta små hakar eller nockar går

till den lösa på spindeln sittande rullen /. Vid bakre ändan är denna rulle för-

sedd med en trissa g, öfver hvilken det ändlösa snöret i löper till hjulet h.

Häraf förklaras, huru det kommer till, att vingen utan inverkan af någon an-

nan orsak kan stå stilla, medan rullen vrider sig.

Fig. 416. En del af den jiirgensska

spinnrocken.
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Sedan vid spinningens början en tråd blifvit trädd genom spindelögat

vid a, lagd öfver en vingnock och fäst på rullen, förenas den andra trådän-

dan med det utdragna linet och sättes hjulet genom trampning i rörelse, me-

dan båda händerna gemensamt verkställa linets utdragande ur totten. Så länge

den genom snoning bildade tråden är styft spänd, tvingas spindeln att jemte

rullen löpa omkring, emedan den senare medelst den spända tråden och vingen

drar honom efter sig. I detta fall göra spindel och rulle lika inånga hvarf,

och den i spinnerskans hand uttänjda tråden kan ej upplinda sig, utan får en

spindelomloppet motsvarande och utefter hela hans längd fördelad snoning.

Men slappes tråden efter, stannar spindeln alldeles eller rör sig åtminstone

långsammare än rullen, och tråden lindar sig nu mer eller mindre hastigt kring

Fig. 417. Hargreaves' jennyspinnmaskin.

den senare. Genom att sålunda hålla tråden längre spänd eller hastigare och

mera- släppa efter honom har man i sin makt att gifva honom en hårdare

eller lösare snoning. Vid vanlig spinning låter man tråden löpa in med endast

helt liten spänning, så att spindeln snurrar omkring med mindre hastighet än

rullen och tråden följaktligen på en gång snos in och upplindas. För att

rullen må jemnt fyllas, flyttas tråden allt emellanåt från en nock till en

följande.

På spinnrocken med dubbelt snöre ligger ännu ett från hjulet gående

snöre öfver en på spindeln fäst rulle, vingtrissan, så att rulle och spindel på

samma gång kringvridas, den förra dock med större hastighet än den senare.

Sådana voro de hjelpmedel, hvaraf den flitiga menniskohanden vid spin-

ningen länge betjenade sig. Men under den andra hälften af förra århundradet
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inträffade omständigheter, som helt och hållet omstörtade dessa gamla förhål-

landen; fyndiga hufvuden skapade mekaniska spinnare, som, hvad deras arbete

beträffar, förhålla sig till spinnrocken som ångvagnen till skottkärran.

Den mekaniska bomullsspinningens utveckling. Till bomullsindu-

strins storartade bygnad i allmänhet, liksom till den mekaniska spinningens

i synnerhet, lades grundstenen i England under den sista tredjedelen af förra

århundradet. Ty åren 1767 och 1768 hade det lyckats de ihärdiga bemödan-

dena af två skarpsinniga hufvuden,' James Hargreaves och Richard Ark-
wright, att bringa till stånd spinnmaskiner, som gåfvo mycket goda re-

sultat, hvarvid de tillika, hvar och en på egendomligt sätt, fullständigade re-

* dan förut gjorda försök. Af
föregående uppfinningar i

samma riktning må nämnas:

spinnförsöken af Wyatt un-

der åren 1730—1743, Lewis
Pauls patent på ett sätt

att karda bomull af år 1738.

äfvensom Hargreaves' för-

bättringar af bomullskardor-

na 1760 och cylinderkardans

uppfinning 1762 af den 1850

aflidne Robert Peels farfader.

Den af John Wyatt
1738 uppfunna spinnmaski-

nen, hvarpå han genom

Lewis Paul tog patent, ut-

gjordes af bakom hvarandra

liggande valspar, som hade

olika omloppshastighet och

följaktligen småningom allt

längre sträckte de mellan

dem gående, genom kardning åstadkomna banden, hvarpå dessa efter en

dublering och ny sträckning snoddes af kringlöpande spindlar. Spinnmaskiner

af detta slag med 250 spindlar, som drefvos af två åsnor och sköttes af tio flic-

kor, utfördes och uppstäldes redan 1742 i Birmingham. Dessa försök hade dock

ingen framgång, och spinneriet stängdes redan året derpå. Afven ett seder-

mera i Northampton anlagdt spinneri i större skala måste snart nedläggas.

James Hargreaves, en blott föga bildad, men uppfinningsrik väfvare

i Standhill vid Blackburn, hade efter sina förbättringar af kardorna gjort

många försök att på en gång till trådar utspinna flera från kardorna erhållna

band, som läte utdraga sig utan att brista. Hans uppfinning grundar sig på
den ofvan beskrifna långrocken med vinglös spindel. I det han nämligen mellan

de påsatta rullarna, som innehöllo den kardade bomullen, och spindlarna, som

Fig. 418. Arkwrights spinnmaskin.
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medelst snören och trissor kunde gemensamt sättas i rörelse af en vals, an-

bragte en klämma eller press, som tidtals fasthöll banden, medan spindlarna

aflägsnade sig, åstadkom han en utdragning eller sträckning af banden och

genom spindlarnas kringsvängning en finare, fastare tråd. Denna maskin, som

af Hargreaves efter hans dotter Jenny kallades spinning jenny, blef, efter

att först endast haft åtta spindlar, snart så fullkomnad, att en flicka kunde

sköta 80—120 spindlar. Anda till denna dag har det väsentliga af principen

för denna maskin jemte namnet bibehållit sig.

Hargreaves skördade dock af sin uppfinning hvarken vinst eller glädje.

Arbetare och pöbel inträngde i hans hus och förstörde hans maskiner och

Fig. 419. Richard Arkwriglit.

redskap, så att han såg sig tvungen att fly till Nottingham, der han trodde

sig tryggare och der han verkligen bragte till stånd betydande förbättringar

af sin maskin. Men äfven här blef han förföljd, vid ett folkupplopp till och

med sårad, och ehuru han genom spinnmaskinens uppfinning beredt sitt land

fördelar, som ej kunna nog högt uppskattas, nekades honom ej blott den för-

tjenta belöningen, utan man sökte till och med förringa äran af hans upp-

täckter. Förföljd af olyckan, dog han i armod på arbetshuset i Nottingham.

Bredvid hans namn lyser i spinnslöjdens historia ett annat: Richard
Arkwright. Född 1740 i Preston, lärde han i början barberaryrket och id-

kade det äfven ända till 1767. Hans böjelse för mekaniska syselsättningar
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och den rika begåfning derför, han sedermera i så hög grad utvecklade, lockade

honom på tanken att söka uppfinna ett perpetuum mobile, en ide, som han dock

lyckligtvis åter öfvergaf. Han syselsatte sig sedan med byggande af maski-

ner för bomullsspinning. Redan 1768 lyckades han, af Atherton i Liverpool

understödd med penningar, bringa en sådan till stånd och tog 1769 det första

patentet derpå, som 1774 förlängdes på ytterligare tio år. Den arkwrightska

spinnmaskinen är en förening af Wyatts valspar till sträckning af banden och

den ofvan beskrifna vingspindeln på den jiirgensska linspinnrocken. På denna

maskin kunde således, liksom på tramprocken, trådarnas utdragande, snoning

och upplindning ske oafbrutet och samtidigt, och då Arkwright från första

början inrättade honom för vattenkraft, kallade han honom, den första i sitt

slag, waterspinnmaskinen, och det dermed spunna garnet fick namnet wa-

tergarn (water-twist). Ehuru maskinen sedermera undergått flerfaldiga för-

bättringar, ligger dock samma prin-

cip hufvudsakligen till grund äfven

för den nu varande bomullsspinnin-

gen och utgör med samma namn-
beteckning ännu en karakteristisk

egendomlighet, som skiljer honom
från andra spinnmaskiner.

Afven Arkwright blef i bör-

jan förföljd för sin maskin och begaf

sig 1768 till Nottingham, der han

hos Strutt och Ne ed, grundläg-

garna af det så berömda spinneriet

i Derby och som visste att upp-

skatta hans uppfinningar, fann de er-

forderliga penningmedlen. Hans för-

sta lilla spinneri drefs med hästar,

men ett andra och större, som

1771 bygdes i Cromford i Derby-

shire, med vattenkraft. Den vinst,

han drog af sina patent, var betydligare än hans förenämde yrkesbroders; hon

gjorde honom till en rik man, ty då Arkwright 1792 dog i Cromford, efter-

lemnade han åt sin son en förmögenhet af öfver 9 millioner kronor; år 1786

hade han upphöjts till baronet.

Till de två nyss beskrifna maskinerna kom snart genom en lycklig kom-

bination ännu en tredje och utvidgade sålunda grundvalen för maskinspinnin-

gen. Samuel Crompton, en väfvare i trakten af Bolton, förenade 1775 de

ursprungligen wyattska sträckcylinderparen på den arkwrightska watermaski-

nen med jennymaskinens spindelvagn. Denna, liksom en bastard, af de förra

uppkomna spinnmaskin kallade Crompton mule-jenny eller mule-maskinen
(af mule, mulåsna) och utträngde dermed sedermera i bomullsspinnerierna

jennyn, som dock ännu allt jemt användes vid kardullsspinningen och

Fig. 420. Samuel Crompton.
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undergått en förändring derigenom, att man ersatt klämman med ett cylinder-

par som matarvalsar (cylindermaskiner).

Ur de ursprungligen enkla mekanismerna ha således följande fyra slag

af spinnmaskiner framgått: jennymaskiner med klämma for utdragning och

spindlar utan rulle; cylindermaskiner med ett par matarvalsar och spind-

lar utan rulle; watermaskiner med två, tre eller fyra par sträckvalsar och

spindlar med rulle; mulemaskiner med två till fyra par sträckvalsar och

spindlar utan rulle.

Till denna korta historiska framställning af de första grundvalarna för

maskinspinningen i England må läggas, att från 1784—1794 de tre första me-

kaniska spinnerierna anlades i Rheinländerna och under de närmaste åren flera

dylika i Barmen, ^öln, Elberfeld, Gladbach, Bonn, Neuss, Kaiserswerth m. fl.;

i Sachsen anlades 1800 af två fabrikshus i Chemnitz och i Österrike 1799

spinnerier för water- och mulegarn. Från denna tid tog, i synnerhet genom

kontinentalspärrningen, maskinspin-

ningen i Tyskland allt större fart,

och ehuru maskinernas bygnad ännu

var ganska bristfällig, hörde dock

bomullsspinnerierna till de mycket

indrägtiga företagen.

Med ojemförligt raskare steg

gick dock den mekaniska spinningen

i Storbritannien framåt, och det en-

gelska maskinbyggeriet understödde

henne på det kraftigaste. I synner-

het riktade spinnarna och mekani-

kerna sin uppmärksamhet på för-

beredningsmaskiner för bomullens

uppluckring och rensning, på för-

bättrande af den på sjelfva spin-

ningen så inflytelserika kardan, på sträckmaskinerna och bandens dublering, på

förspinningsmaskiner o. s. v.

Fig. 421. Öppnare.

Hufvudoperationerna vid spinningen vilja vi nu i det efterföljande söka

förklara, i synnerhet såsom de utvecklat sig inom den så utomordentligt vigtiga

bomullsspinningen.

Från den råa bomullen till det färdiga, i handeln kommande garnet kunna

följande sex hufvudafdelningar i arbetets gång urskiljas:

1. Bomullens rensning och luckring, hvarigenom dam och orenlighet af-

lägsnas och de sammanpressade fiberknippena uppluckras, så att bomullen åter-

får sin genom inpackningen undertryckta elasticitet.

2. Kardningen, som bortskaffar de ännu återstående orenligheterna, men

hufvudsakligen tjenar till att lägga fibrerna raka och nästan parallela bred-

vid hvarandra och deraf slutligen bilda långa och smala band.
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3. Sträckningen eller utdragningen af de från kardan erhållna banden,

hvarmed afses dels att ytterligare räta trådarna och bringa dem i parallelt

läge till hvarandra, dels äfven att genom dublerande af flera band åstad-

komma en utjemning af den här och der förekommande olikheten i tjocklek

hos särskilda band. ,

4. Förspinningen. Denna förvandlar genom fortsatt sträckning banden i

grofva, lösa och till en vidare utdragning egnade trådar (förspånad, förgarn),

åt hvilka man derför blott ger en mycket svag snoning, som antingen göres

beståndande eller ock, om hon endast skall tjena till att göra banden tätare,

genast åter upphäfves.

5. Finspinningen slutligen, som genom förnyad sträckning och starkare

snoning förvandlar förspånaden till färdigt garn af olika finhet.

6. Garnets haspling, sortering och inpackning eller det arbete, som åter-

står för att bereda det för handeln.

Fig. 422. Rensmaskin.

För utförande af alla dessa arbeten träda följande maskiner efter hvar-

andra i verksamhet.

Förberedningsmaskiner för bomullens luckring och rensning. Då
den i handeln förekommande bomullen mestadels är af mycket ojemn beskaf-

fenhet, söker man genom en blandning ur flera balar eller ock af olika sorter

få henne jemnare. Bomullen öfverlemnas nu åt den första maskinen, som har

till ändamål att uppluckra och rensa henne. Det är vanligtvis en s. k. vulf

eller öppnare. Då den senare nu oftare förekommer, vilja vi här sär-

skildt beskrifva honom och genom fig. 421 åskådliggöra hans inrättning. Han
består af två i träkåpor inneslutna och omkring 2 fot långa jernaxlar a a,

hvilka vågrätt och parallelt ligga i lager på stomsidorna och i omkretsen
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äro besatta med sex rader radiala käppar af jern. På kåpornas insida fram-

springa likadana käppar, som ha en sådan ställning till hvarandra, att alltid

mellan två käppar på den ena axeln en käpp på den andra eller från kåpan

ingriper och tvärt om. Den i öppningen d inlagda ullen blir af de närmast

inunder befintliga käpparna hastigt kringförd, sönderdelad och genom den an-

dra axelns käppar utkastad vid e. Axeln a gör omkring 1300, men axeln a

omkring 1500 hvarf i minuten, och i timmen kunna 290—350 skålpund bomull

gå genom maskinen. Till hans drifvande fordras ungefär 3
/4 hästkraft. Från

öppnaren kommer bomullen på rensmaskinen, battören (fig. 422), hvars

ändamål är att genom ramformiga och likaledes i cylindriska kåpor inneslutna

jernslagor a och b ännu mera rensa och luckra den af en ändlös duk c och

d samt matarvalsarna e och f dem tillförda bomullen. Den första slagan a

kastar bomullen på den andra ändlösa duken d, hvarpå hon, något samman-
tryckt genom en dukcylinder #, föres till det andra paret matarvalsar och

genom dem till den andra slagan b* Från denna faller bomullen antingen på

Eig. 424. Förkardinaskin.

ett spjelgaller eller ännu en gång på ett ändlöst, med dukcylinder försedt

bord, hvarifrån hon uppvecklas i form af en vadd. Den ofvanom dukcylindern

g befintliga fyrvingade ventilatorn i bortför genom en lodrät kanal luft och

dam, medan en annan, under den andra slagan b anbragt fläkt h bortdrifver

den genom öppningarna k k insugna luften och derigenom befordrar bomullens

rörelse i kanalen l. Den första slagan gör 1000 till 1600 hvarf i minuten,

och följaktligen utdela hennes begge vingar tillsammans 2000—3200 slag. Den

andra slagan gör 1200—1900 hvarf, och hennes båda vingar gifva således dubbelt

så många slag. Den första ändlösa duken c för bomullen till de refflade ma-

tarvalsarna med en hastighet af 2,5—5 fot i minuten, den andra deremot,

d
y
för henne till de nästa matarvalsarna med en hastighet af 5—7,5 fot

på samma tid. En dylik, 3,3 7 fot bred rensmaskin kan på tolf timmar be-

arbeta 700—940 skålpund bomull och fordrar dertill två hästars drifkraft.

Till den första rensmaskinen sluter sig ännu en annan dylik med en slaga

och en dukcylinder med ändlöst bord; han kallas rensmaskin med vaddrörelse
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Fig. 425. Kanalledning.

(vadd- eller spreadingmaskin), emedan den till bestämd vigt genomsläpta

bomullen i form af vaddar upplindas på trävalsar. Slagan gör likaledes 1100

—1400 hvarf och har nästan samma diameter som vingarna på den första

rensmaskinen, nämligen 11 3
/4
—15 tum. På tolf timmar kunna omkring

820 skålpund bomull förarbetas i vaddmaskinen.

Kardmaskiner. Kardningen har man kallat spinningens moder, eme-

dan hon utöfvar ett så väsentligt inflytande på en god spanad. För att så-

ledes jemte vidare rensning och luckring fullständigare uppnå kardningens huf-

vudändamål, att bringa trådarna i parallelt läge, förrättas kardningen vanligt-

vis två gånger efter hvarandra på maskiner, som äro hvarandra blott föga

olika, för- och finkardan.

På förkardan, som i fig. 424 är afbildad i lodrät längdgenomskärning,

blir den på den ändlösa duken a upplagda bomullen från den första rensma-

skinen eller ock vadden från den

andra af det dubbla reffelvalsparet

c förd till kardcylindern eller tam-

buren A. Denna håller omkring

3^3 fot i genomskärning och längd,

gör 90—120 omlopp i minuten och

är på utsidan öfverdragen med

kardrängor. Ofvantill omgifves

tamburen af en koncentrisk kåpa,

bildad af ett antal särskilda topp-

kardor b b och på insidan lika-

ledes klädd med kardrängor, men

hvilkas nockar med sina spetsar

äro vända i motsatt riktning mot

tamburens. Begge kardornas nock-

spetsar stå väl hvarandra nära,

men beröra dock ej hvarandra vid

cylinderns omlopp. Midt emot ma-

tarduken a på andra sidan tamburen A befinner sig en mindre, likaledes med
kardrängor klädd cylinder B af 10 3

/4
—15 tums genomskärning, som kallas

afgifvåren eller filetten. Kardrängan är på begge cylindrarna anbragt så,

att bådas nockspetsar ha samma riktning; följaktligen måste dessa spetsar

på den del af cylinderytorna, der de nästan beröra hvarandra, stå i motsatt

riktning. Men då, såsom pilarna antyda, båda cylindrarna löpa omkring åt

motsatt håll, skulle ej kardnockarnas verkan mot hvarandra här vara den

samma som mellan dem på tamburen A och toppkardorna b S, om ej afgif-

varen löpte omkring mycket långsammare än tamburen (ungefär en gång på
16—32 tamburhvarf) och derför i jemförelse med den senare kunde betraktas

som stillastående. I m och n (fig. 423) framställas i större skala två kard-

Fig. 426. Lappingmaskin.
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rängor med de nyss nämda i motsatt riktning gående nockarna, äfvensom i o

en v-formad kardnock, sådan han insattes i läderremsorna.

Den genom reffelvalsarna c mycket långsamt, men tamburen oupphörligt

tillförda bomullen blir från honom omvexlande öfverförd på toppkardan och

dervid utdragen, bortförd och aflemnad till afgifvarvalsen, hvarifrån hon genom

den hastigt upp- och nedgående kammen, en vid vinkelhäfstången d e fäst

tandad skifva, aftages som ett mycket löst och tunt flor och antingen upp-

lindas på en vaddcylinder eller som ett smalt och uttänjdt band föres till en

kanalmaskin. Den i vår figur afbildade kardmaskinen har den senare inrätt-

ningen. För detta ändamål är mellan en låg tratt f af jern- eller messings-

bleck, genom hvilken det 2—3% fot breda floret sammantränges till ett 2
/3
—

1% tum bredt band, och de af jern eller messing förfärdigade afdragsvalsarna

g ett af två valspar bestående sträckverk h infogadt.

Ehuru man ej allmänt förenar bandens sträckning med kardmaskinen,

må dock redan här en kort förklaring af denna behandling lemnas. Införes

ett löst band mellan två

genom belastning intill hvar- / /

andra tryckta valsar, utträ-

der det åter med samma ha-

stighet, hvarmed de kring-

löpande valsarna indragit

det. Men blir bandet ha-

stigare ut- än indraget, må-
ste det förlänga eller sträcka

sig i samma mån, som ut-

dragningens hastighet är

större än indragningens.

På sträckverket h i fig.

427 är hastigheten hos det

andra, närmast afdragsvalsarna g liggande paret dubbelt större än hos det

första, som mottager det från tratten kommande bandet. Detta undergår

derför en dubbelt så stor förlängning, hvilken man kallar dess sträckning.

De från afdragsvalsarna g på de i en rad bredvid hvarandra stående

förkardorna eller skrubblarna utträdande banden bli genom en kanalledning

(fig. 425) gemensamt bortförda och vid slutet af henne upprullade till smala

vaddar a' a\ hvilka sedan genom dubierings- eller lappingmaskinen (fig.

426) förenas till bredare vaddrullar a.

Dessa vaddrullar a gå nu öfver till finkardan (fig. 427). Medelst två

par refFlade matarvalsar c, af hvilka det första rör sig långsammare än det

andra, i förhållande af 10 till 13, föres här vadden först till en kardcylinder med

mindre diameter, förvalsen i, och aflemnas derefter vexelvis till en annan

mindre vals, den s. k. arbetaren, k, och tamburen A för att af dem gemen-

samt bearbetas. Invid den senare, men längre upp befinna sig ännu två dy-

lika valspar, af hvilka de s. k. vändarna l l gemensamt med hvar sin af de

w///////m///////////////////W/,

Fig. 427. Finkardmaskin.
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efterföljande arbetarna m m och tamburen A bearbeta bomullen på samma

sätt, som fallet var vid i och &. Den öfriga delen af tamburen är likaledes

tillsluten med toppkardor, och afgifvarcylindern B har samma ändamål här

som på grofkardmaskinen. Det af kammen d e aftagna floret går äfven här

mellan två par sträckvalsar h till afdragsvalsarna g och föres i en bleckcylin-

der, som strax i samband med sträckmaskinen skall närmare beskrifvas.

Tid efter annan måste man, för att hvässa och till en riktigt cylindrisk

yta utjemna de små ståltrådsnockarna, liksom på fårullskardmaskinerna, slipa

och putsa kardbeslagen på tamburen, toppkardorna och de smärre valsarna.

Slipningen utföres mest med smergelvalsar, putsningen åter genom ur-

kamning med handkardor eller genom sjelfverkande inrättningar.

Dobson och B ar low i Bolton hade 1862 i London utstält en kardma-

skin med mekanisk toppkardsputsningsapparat, och åchlumberger i Gueb-

willer och Rieter i

^é^\* . /

'

Winterthur dvlika i

Paris 1867 (automat-

kardor).

Principen för de

nämda apparaterna är

så till vida den samma,

som toppkardorna upp-

lyftas i en bestämd

ordningsföljd och ett

inunder förbistrykande

putsbräde med mjuk

beläggning ur dem bort-

tager den orena bom-

ullen.

Fig. 428 visar

den schlumberger-

ska apparaten, på

hvilken alla toppkardorna upplyftas lika många gånger, nämligen vid hans rö-

relse framåt den 2:a, 4:e, 6:e, 8:e och 10:e samt vid tillbakagåendet den 9:e,

7:e, 5:e, 3:e och l:a toppkardan. Deremot blifva genom den rieterska meka-

nismen de första toppkardorna oftare rengjorda, i det deras upplyftning för-

siggår i följande ordning: 2, 4, 6, 10, 14 och 13, 9, 5, 3, 1, derefter 2, 4,

6, 8, 12 och tillbaka 11, 7, 5, 3, 1. Härvid blifva på samma tid de första

6 toppkardorna rengjorda dubbelt så många gånger som de 8 sista.

Förloppet af putsningen sönderfaller i apparatens fortskridande rörelse,

toppkardornas upplyftning och putsningsrörelsen.

Den af en remskifva drifna tamburaxeln a uppbär två armar A, som

omsluta kardmaskinens betäckning och genom ett öfre tvärstycke äro förenade

till en ram. Vid dessa armar äro medelst bultar fästa hållare b, som upp-

bära ett dref c, hvilket ingriper i det vid begge betäckningsväggarna fästa

Fig. 428. Den schlumbergerska putsningsapparaten.
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dubbeltandade segmentet B. Från snoddtrissan 1 på tamburaxeln öfverflyttas

rörelsen på 2 och genom drefven 3, 4 och 5 på de å ömse sidor sittande

kugghjulen C, hvilka ytterligare på inre sidan hafva kuggsektorer, som ingripa

i drefven d, hvilka äro fästa på samma axel som drefven c, men bakom dessa.

Det är nu klart, att vid hvarje omlopp af kugghjulen drefven d och c skola

vridas af sektorerna samt genom drefven c:s fortskridande utefter segmenten

B sjelfva apparaten äfven fortskrida från toppkarda till toppkarda. När dref-

vet c kommit till ändan af B, går det öfver på ofvansidan af kuggsegmentet

och rör apparaten i motsatt riktning. Detta förlopp underlättas genom en

på armen A verkande fjäder.

Toppkardornas jemna upplyftande sker vid deras ändsidor medelst den

på begge sidorna af kardmaskinen samtidigt verkande och symmetriskt anord-

nade apparaten, dock med den skilnaden, att på den andra sidan rörelsen ej

utgår från tamburaxeln, utan från ett på axeln till drefvet 5 sittande, lika

beskaffadt dref. Toppkardornas upplyftande förrättas af de i spåren på ar-

marna A glidande skjutstängerna e, hvilkas lyftpinnar f gripa under ändan

på toppkardorna och lyfta dessa, när de med kugghjulen C förenade spårskif-

vorna g komma i motsatt ställning till den på fig.

utmärkta och genom de ingripande knapparna i

röra skjutstängerna uppåt. Medan dessa knappar

röra sig i spårskifvornas större koncentriska bågar,

förblifva toppkardorna upplyfta, men sänka sig

åter vid skifvornas ytterligare vridning. Sänk-

ningen understödes af en vid toppkardans högsta

stånd något sammantryckt fjäder.

Medan toppkardan förblir upplyft, sätta de

på andra sidan med kugghjulen förenade spårskif-

vorna h medelst ingripande tappar j i rörelse de enarmade häfstängerna k,

som på sina ändar uppbära putsbrädet /, hvilket åter genom att röra sig åt

venster och tillbaka igen borttager den orena ullen ur den upplyfta toppkardan.

En oupphörlig putsning af tamburen sker genom en nedanför ingri-

pande afgifvarvals, från hvilken den borttagna putsullen genom en annan vals

åter bringas på tamburen och från denna föres till toppkardorna.

Fig. 430.

Fig. 429.

SträckhufVudet.

Sträckmaskinen. Sträckningen åsyftar utom fibrernas ytterligare rät-

ning hufvudsakligen en fortsatt utdragning och utjemning af de från finkardan

erhållna lösa banden. Den dertill tjenande inrättningen kallas sträckmaskin
(1 amin er stol). Man begagnar till sträckningen tre till fem cylinderpar

och kallar ett system af sträckcylindrar för en enda bearbetning eller

genomgång af flera band, som skola dubieras, sträckhufvudet. En sträck-

maskin har tre, fyra eller till och med flera sådana hufvuden. Till den redan

ofvan gifna förklaringen öfver gången af sträckningen må ännu läggas, att de

olika sträckvalsparens omloppshastighet göres olika och att genom förändrad

kugghjulsutvexling äfven en annan sträckning kan ernås. Sträckningens stor-
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lek beror på hastighetsförhållandet mellan det första och sista valsparet; de

mellanliggande cylinderparen hafva intet inflytande på sträckningens storlek,

utan fördela henne endast i förhållande till bomullsfibrernas medellängd, på
det de ej genom utdragningen må sönderslitas. Af detta skäl lägger man äf-

ven sträckvalsarna så nära hvarandra, som den erforderliga sträckningen möj-

ligen medgifver. Då man ej genom sträckningen afser att göra banden finare,

bli de på samma gång dublerade, genom hvilken upprepade förening man vin-

ner den stora fördelen, att banden blifva allt jemnare.

På en trecylindrig och fyrhöfdad sträckmaskin har det andra valsparet

dubbel hastighet mot det första, och det tredje en tredubbel mot det andra. Här-

igenom blir sträckningen sexdubbel och 1 tum af det ingående bandet är, se-

dan det genomgått de fyra sträckhufvudena, utsträckt till 6 X 6 X 6 x 6-dubbel

längd, d. v. s. till 1296 tum.

Bifogade, i tvärgenomskärnincr

afbildade sträckmaskin har tre par

sträckcylindrar af litet öfver 1 tums

diameter. För tydlighetens skull är

i fig. 429 sträckhufvudet framstäldt

i större skala. De nedre refflade

cylindrarna d, e och f fortlöpa genom

alla sträckhufvudena som ett helt och

försättas af påsatta dref i olika ha-

stig rörelse. Den mellersta punkte-

rade cirkeln ra (fig. 431) antyder rem-

skifvan, men cirklarna n och o de

större mellanhjulen. De öfre skinnkläd-

da tryckvalsarna a, b och c (fig. 429)

ega blott ett sträckhufvuds längd; de

äro vid sina halsar öfvertäckta med
sadlar v och w, som belastas med vig-

ter. Det dublerade bandet går genom

tratten f och afdragsvalsarna g till kannan A. Denna på senare tid begag-

nade mekanism har till ändamål att genom regelmässig vindning af och tryck-

ning på bandet låta kannan upptaga så mycket som möjligt deraf. I det så-

ledes genom en annan remskifva p rörelsen, såsom de punkterade cirklarna an-

gifva, öfverflyttas på dé koniska drefven q och r samt afdragsvalsarna i, föra

dessa bandet genom en i spiralskifvan k excentriskt liggande öppning i kan-

nan A, medan begge delarna kringvridas genom ingripande hjul. De spiral-

vindlingar, som fig. 430, sedd ofvanifrån, visar, hafva nära hälften af kannans

diameter och blifva vid hennes ytterligare fyllning allt starkare sammanpressade.

Sträckmaskinerna äro mestadels äfven försedda med en sjelfverkande

frånläggning bakom sträckcylindrarna, och nyare sträckmaskiner äfven framför

dem, så att, om något af vaddbanden skulle bli afslitet, maskinen genast

stannar.

Fig. 431. Sträckmaskin.
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Redan länge hade man i England sökt förena en så stor bandlängd som

möjligt i en kanna för att genom ett mindre tätt ombyte af sådana bespara

arbete. Men en beskrifning af de härför efter hand uppfunna mekanis-

merna, såsom den mekaniska intryckaren, de oscillerande kannorna,,

band-, molertt-, spiralpressarna m. fl., skulle föra oss förlängt. Nog af,

de yfviga banden äro så till vida färdiga, att de genom den bekanta snoningen

endast skola erhålla mera fasthet och täthet samt för detta ändamål nu un-

derkastas den egentliga förspinningen. Men de dervid verksamma maski-

nerna hafva åter efter arbetsför-

delningens princip fått sig olika

uppgifter förelagda, som de full-

göra i den ordningsföljd, hvari

vi nu vilja betrakta dem. Först

möter oss då

Förspinnmaskinen. Af de

mångfaldiga maskiner af detta

slag, som efter hand konstruerats,

är i synnerhet den med det en-

gelska namnet fly er betecknade

förspinnmaskinen för de finare

garnsorterna och till förspånad

med snodd den lämpligaste. Fig.

432 visar oss honom i genom-

skärning. Allt efter spånadens

finhet låter man flera förspinn-

maskiner föregå finspinnmaskinen

och skiljer derför ytterligare mel-

lan grof-, mellan- ochfinför-

spinnmaskiner.

En vigtig förbättring af för-

spinnmaskinen är användningen

af pressningen, hvarvid den

till trådens införande och upp-

lindning på rullen tjenande vingen
Fig

'
432

'
FörsPinnmaskin -

är försedd med en fjädrande arm, som trycker på den genom vingen inlö-

pande tråden, då han uppvecklar sig på rullen. Derigenom får ej blott

förspånaden en större täthet, utan en vida större mängd deraf får äfven rum

på rullen.

En annan mycket sinnrik inrättning på denna maskin är den mekanism,

som genom en föränderlig omloppshastighet hos spindlarna utjemnar det in-

flytande, som rullens genom upplindningen tilltagande diameter utöfvar. Efter

den med namnet differentialrörelse betecknade mekanismen kallas dessa för-

spinnmaskiner äfven vanligen differentialmaskiner.
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På stomsidan A (fig. 432) befinner sig ett sträckverk B af samma

slag som det förut beskrifna, hvarigenom den från rullarna a a aflöpande

förspånaden från en förspinnmaskin går för att inträda i den trattformiga

urhålkningen på den öfre spindeländan b, ur hvars sidoöppning han vidare

genom den ihåliga vingarmen d går till rullen e, på hvilken han af pressvin-

-gen c tilltryckes. I mån af förspånadens upplindning på rullarna höjes och sän-

kes vagnen C, hvarpå de stå, hvilket åstadkommes medelst det genom punk-

tering antydda hjulverket /, g, A, i och k. Då hjulen i och k likaledes fort-

farande måste höja och sänka sig, utan att ingripningen mellan hjulen /, h

och i afbrytes, äro de senare genom ett knäböjdt mellanstycke l m förenade

med hvarandra. Spindlarna kringvridas medelst en vid deras

nedre ändar anbragt konisk utvexling n. Allt efter den grad

af snoning, man vill gifva förspånaden, göra spindlarna 200

—800 hvarf i minuten.

En på lättare gång och hastigare rörelse och följaktligen

äfven på större tillverkning beräknad förbättring af flyer-

spindlarna gjordes 1861 af William Higgins i Manche-

ster. Medan de vanligen röra sig i fast sittande spindel-

pottor och i deraf oberoende halslager, som med de vid vag-

nen fästa armarna glida upp och ned på spindlarna, gaf

Higgins genom upphängning i en med dubbar försedd klyka

begge delarna för sig en rätvinkligt korsande rörelse och

förenade dem genom en upp på rullens midt nående jern-

hylsa. Genom denna förbättring kan således vid en möjli-

gen oregelbunden rörelse af vagnen någon spindlarnas kläm-

ning i deras lager aldrig inträffa, och emedan halslagren

ej glida upp och ned på spindlarna sjelfva, utan på hylsorna,

och spindlarna, som ha sina lager fästa vid hylsans öfre

ända, löpa säkrare, kunna de på grofförspinningen göra

1 000, på mellanförspinningen 1 500 och på finförspinningen

2 000 hvarf.

Härtill slöt sig ytterligare förbättringen af centrifu-

galtryckaren, en vid den ihåliga vingarmen nedhängande ten

med en kort arm eller finger, som vid hastig rörelse af rullen trycker tråden

mot den samma. Men på det att vid spindlarnas plötsliga stannande dessa

tryckare ej skola kunna flyga af rullen och uttänja eller afslita tråden, äro

de med en ansats vid öfre ändan upphängda på ett lutande plan å den ihåliga

vingarmen och skulle med denna ansats uppstiga på planet, om det ej hin-

drades af deras egen tyngd.

Till närmare förklaring tjenar vidstående figur, a betecknar der spin-

deln, b vingen, c rullen, d den till rullens midt gående infogade hylsan, hvarpå

de genom armen e rörligt anordnade halsiagren / glida, när vagnen g höjer

och sänker sig. h är den på det lutande planet i upphängda centrifugaltryc-

karen med fingret k. -På förspinnmaskinerna följa

Fig. 433. Centrifu-

galtryekaren.
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Finspinnmaskinerna, hvilka, såsom redan är nämdt, ursprungligen de-

lade sig i två olika system, water- och mule-jenny maskinen.

Water- eller den nu i hans ställe trädda troste.lmaskinen, hvaraf

hg. 434 visar en tvärgenomskärning, är mycket lik förspinningskonstruktionen,

då han, som denna, är försedd med sträckverk och spindel med rulle. Ma-
skinen är dubbel, d. v. s. har på begge sidor ett sträckverk och en spindel-

rad. Liksom på förspinnmaskinen, går förspånaden a a genom sträckverket

B, på hvars främre valspar ännu en med kläde eller plys öfverdragen puts-

vals e ligger, till vingspindlarna b. Sträckverket, spindlarna och vagnen C
sättas i rörelse af det genom punktering antydda hjulverket. Af det första

hjulet med snäckdrefvet D åstadkommes genom hjulen 1, 2, 3 och 4 rörelsen

af sträckverket, genom hjulen 5,

6, 7, 8, 9 och 10 spindlarnas rö-

relse och genom skrufhjulen f och

g medelst excenterskifvan A, club-

belhäfstången i k och andra stän-

ger vagnen C:s rörelse. De främ-

sta sträckvalsarna göra* 60— 100

och spindlarna 3500—5000 hvarf

i minuten. Förspånaden erhåller

en fyra- till tiodubbel sträckning.

För den fastare snoningens skull

användes watergarnet företrädes-

vis till varp- och stickgarn samt

sytråd.

Mule-jennyn eller mule-

spinnmaskinen, som vi nu skola

beskrifva, består af två hufvud-

delar, en fast ställning A, som

uppbär sträckverket B, och en

på jernskenor fram och tillbaka

gående vagn C, som innehåller

spindlarna och den till deras kring-

vridning nödiga mekanismen. Förspånadstrådarna a a gå, såsom förut anmärkts,
genom sträckverket B och äro upplindade kring spetsarna af spindlarna b.

Vid spinningens början är vagnen »inne», d. v. s. i närheten af den fasta

ställningen, och befinna sig spindlarna tätt framför sträckcylindrarna. Med
• de senares kringvridning börjar äfven vagnens utdrag, så att de med en åtta-

till tiodubbel sträckning ur sträckverket kommande förspånadstrådarna fort-

farande förbli spända och under spindlarnas samtidiga omlopp erhålla en

del af den erforderliga snoningen. Sedan vagnen efter ett utdrag af omkring
h fot gått banans hela längd, stanna äfven sträckvalsarna ögonblickligen,

livaremot spindlarna svänga omkring några ögonblick för att gifva spånaden
Uppfinningarnas boJc. VI. 25

Fig. 434. Water- eller trostel maskinen.
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den erforderliga starkare snoningen. Denna eftersnoning kallar man skarpsnodd

eller 'eftersnodd, och orsaken, hvarför hon ej verkställes under vagnens utdrag,

utan sedan han stannat, är den, att en svag eftersträckning ej må hindras,

hvilken man vinner derigenom, att hastigheten hos vagnen är något större

än de främsta sträckcylindrarnas. Efter fullbordad eftersnodd föres vagnen

af arbetaren med lämplig hastighet åter intill sträckverket och garnet pålägges,

d. v. s. upplindas på spindlarna. På det att trådarna, som bilda en trub-

big vinkel med den utdragna vagnens spindlar, må vid upplindningen gå rät-

vinkligt emot dem, nedtrycker spinnaren samtliga trådarna med en mellan

de böjda armarna c cl utspänd jerntråd, den s. k. slån, och graden af ned-

sänkningen regleras genom en mottråd.

Fig. 435. Mule-jennymaskin af nyare konstruktion.

Sträckcylindrarnas rörelse och stannande åstadkommas genom in- och

utryckandet af drefvet på axeln e, och vagnens utdrag genom två på samma
axel sittande dref i och q, af hvilka det förra omedelbart och med samma
hastighet, men drefvet q genom utvexlingen r och. det koniska hjulet s med min-

skad hastighet öfverför rörelsen på axeln t, när denna, sedan vagnen gjort sitt

utdrag till två tredjedelar, af en häfstångsinrättning blifvit sänkt så, att i kan

ut- och s inrycka. Hjulet y, hvars axel bär remskifvan z, fortfar dervid ständigt

att ingripa i drefvet y\ Sålunda blir jemväl stfäckverket stannadt, så att
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under den sista tredjedelen af vagnens utdrag en eftersträckning för trådens

hela längd under fortfarande snoning eger rum. Kringsvängningen af spind-

larna b sker medelst snören, som ligga mellan trumman k och trissan L Alla

de i vagnen C befintliga trummornas rörelse åstadkommes under vagnens

utdrag genom en utmed honom gående axel m, hvilken åter får sin rö-

relse från snoddtrissan n. Till garnets eftersnoning tjena ratthjulet o och

det koniska drefvet p på samma axel. Mulemaskiner af nu beskrifna slag

hafva 200 till 300 och ännu flera "spindlar och byggas i förra fallet enkla, men,

när spindlarnas antal är mer än 300, dubbla, d. v. s. det rörelsen åstad-

kommande hjulverket anbringas nästan i midten, hvilket väsentligt lättar hand-

terandet, emedan en spinnare kan sköta två sådana maskiner.

Bland de mångfaldiga förbättringarna af spinnmaskinerna är den af

Roberts i Manchester 1825 uppfunna sjelfverkande mulemaskinen eller

selfaktorn den mest framstående. Medan nämligen på de vanliga mulema-

skinerna vagnens ingående och garnets upplindning åstadkommas genom vef-

ning för hand på ratthjulet, sker detta på den sjelfverkande mulemaskinen

genom en särskild mekanism. På fig. 435 kan denna till en del ses. De på
skifvorna v och x liggande remmarna flyttas på skifvorna u och w, och me-

delst den med u förbundna remskifvan, / öfverföres rörelsen på en nedanför

sittande skifva och genom koniska hjul på en cylinder, hvaröfver en lina lig-

ger, hvars ändar äro fästa vid hakarna g och h på vagnens fram- och bak-

sida. Medan på halfselfaktorn spindlarnas tillbakavridning och uppvindnings-

trådens nedsänkning måste verkställas af spinnaren, utföres detta af den full-

ständiga selfaktorn mekaniskt.

De fördelar, som vinnas genom begagnande af selfaktorn, äro ej få: be-

sparing i arbetslön, större tillverkning, än till och med den bästa spinnare

förmår åstadkomma, jemnare, af handlaget oberoende snoning, erhållande af

fastare och jemnare formade spolar och bobiner, som vid inpackning taga

mindre rum och vid afhaspling eller användning som skottspolar lemna garn,

som håller bättre och lemnar mindre affall eller »trassel». Dessa väsentliga

fördelar ha framkallat flerfaldiga patent på olika konstruktioner af selfakto-

rer och redan skaffat dessa sinnrika maskiner allmänt insteg.

Garnets haspling, sortering och inpackning. Det från finspinnma-

skinerna kommande bomullsgarnet är nu fullfärdigt som spanad, men för att

kunna användas kräfver det ännu mångahanda åtgärder. Först och främst

afhasplas det på en garn-häri vel för att förvandlas i härfvor af bestämd längd.

Medelst en tvärs öfver inflätad tråd delas härfvan i lika afdelningar, kallade

pasman. Härfvornas vigt, som man bestämmer på en särskild sortervåg, anger

garnets finhet; ju finare garn, desto mindre väger en härfva och desto flera

härfvor gå på ett skålpund. Man betecknar derför garnets finhet efter anta-

let af de härfvor, som gå på ett skålpund, och får derigenom efter ett fast sy-

stem bestämda finhetsnummer. Det engelska systemet härför är allmänt anta-

get. Den engelska haspelns omfång är 1
1
j2

yard (1 yard = 3,08 sv. fot)

eller 54 engelska tum; 80 trådhvarf kring haspeln, äro ett pasman och 7
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pasman en härfva. Följaktligen håller härfvan 2 520 engelska fot eller 840
yard eller nära 2 600 svenska fot. Ett engelskt skålpund (l,n sv. skålpund)

af n:r 100 har således en längd af 84 000 yard eller 260 000 svenska fot.

Den franska haspeln har 1
3
/7

meters omfång; 70 trådhvarf äro ett pasman
af 100 meters längd; 10 pasman äro en härfva af 1 000 meters eller 3 370
svenska fots längd.

Medan för kattuner och strumpor användas garnnummer från 30 till 60
och för mycket fin batist, mull och muslin nummer från 150 till 250, hade

på londonutställningen ett franskt spinneri, Vautroyen & Ma 11 et i Lille,

utstält garn af n:r 600 och Houldsworth & Comp. i Manchester af n:r

2 150; det förra var tillika framstäldt i spets-, muslins- och sytråd, hvaremot
den senare spånaden, hvaraf följaktligen 2 150 härfvor eller 1 800 000 yard
eller öfver 5 500 000 sv. fot gå på ett engelskt skålpund, väl låter åskådaren

beundra ett utomordentligt

prof på fabrikantens för-

måga, men näppeligen skönja

någon möjlighet till prak-

tisk användning af detta fa-

brikat.

Sorteringen af bom-
ullsgarnet kan ske: 1) efter

arten af de spinnmaskiner,

som frambringa det: water-

eller mulegarn; 2) efter bom-

ullens beskaffenhet med til-

lika fäst afseende på skön-

het: prima och sekunda (bä-

sta, god, extrabästa o. s. v.);

3) efter användningssättet:

kett- eller varpgarn (ch ain e,

warp) och inslagsgarn (tra-

me, weft, woof); och 4) efter finhetsnumret, såsom ofvan nämdes.

För den starkare snoningens skull användes watergarn nästan uteslutande

till varp, men mulegarn lika väl till varp som insjag, hvarför man också, ehuru

oriktigt, kallar det förra varpgarn, men det senare inslagsgarn. Under

medio-twist eller halfvarpsgarn förstår man starkt snodt mulegarn. Det

till inslag för maskinväfnad begagnade mulegarnet blir som smala, päron-

formiga garnrullar, spolar, köps eller pinkops, aftaget af mulemaskinens

spindlar och uppträdt på skottspolstenen för att utan vidare förarbetning ge-

nast väfvas upp som inslag.

Bomullsgarnets inpackning för handeln sker medelst häfstångs-, skruf-,

vef- eller hydrauliska pressar i hopsnörda bundtar af olika vigt. Engelskt

bomullsgarns inpackning sker af water och medio i tioskålpunds- och af mule

i femskålpundsbundtar, af finare sorter mule äfven i tioskålpundsbundtar.

Fig. 436. Kontinyapparat.
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Hvar och en af dessa bundtar innehåller ett antal knippen, som efter garnets

finhet bestå af fem till tio härfvor. Af finare garn från n:r 60 äro nästan

alltid 30 härfvor packade i ett knippe.

Mekanisk ullspinning. Efter den närmare framställningen af den me-

kaniska bomullsspinningen, till hvars utveckling äfven ull- och linspinningen

på maskin slöt sig och jemte den förra gick vidare framåt, måste vi i kort-

het redogöra för den senares tekniska olikheter, och det redan der för, att

på kontinenten ylle- och linnefabrikaten äro de äldsta och så mycket vigtigare,

som äfven råämnet är ett eget alster.

Vi ha redan förut omnämt de olika sätt, hvarpå fårullen användes

till de två hufvudslagen af dylik spanad och väfnad, till dem af kard- och

kamull, och det återstår nu att skildra förberedningen för spinningen och för-

loppet dervid.

Så väl den till kard- som den till kamgarn använda och mestadels redan

på fårens kropp tvättade ullen sorteras efter den mycket olika godhet, hon eger

på olika kroppsdelar af fåret. Man åtskiljer vanligen följande sorter: super-

elekta, elekta, prima, sekunda, tertia, qvarta o. s. v. eller betecknar den sti-

gande godheten som C-, I?-, A-, AA- och AAA-u\\. Vid Norrköpings fabri-

ker benämnas de olika ullsorterna i hundratal, såsom ir>

/00 den gröfsta, 1G
/00 ,

18
/00 ,

20
/00 o. s. v. till och med 40

/00 den finaste. Anledningen härtill är gam-

mal och härrör troligen af någon öfverensstämmelse mellan antalet varpändar

i ett stycke kläde och den dertill lämpliga ullens finlek.

Det första förarbetet börjar med fabrikstvätten, hvarigenom ännu vid-

lådande svett och fett aflägsnas genom urin, såpvatten eller alkaliska lösningar

ra. m. Dertill sluter sig ofta ullens fargning. Härefter begagnar man sig af en

lika beskaffad luckringsmaskin som for bomullen, den s. k. vulfen eller plysen,

hvars cylinder af 2 2
/3 till 3^ fots diameter på den yttre omkretsen, liksom

ock de fyra listerna på den omgifvande kåpans insida, eger skarpa tänder.

Då sedan en följd af år den sydamerikanska laplataullen fått en

ofantlig användning inom ylleindustrin, men hon hade den stora olägenheten,

att mellan fibrerna satt insnärjd en mängd mycket små fröhus af tistlar

och andra växtlemningar, som före spånaden måste aflägsnas, hade detta för-

hållande framkallat de s. k. ströplysarna eller echardonnöserna, af hvilka

de belgiska äro de förnämsta. Dessa hafva utom de vanliga plysarnas tagg-

cylindrar en s. k. kamvals, som fasthåller ullen, medan andra refflade valsar,

strökastarna, med hvinande hastighet bortkasta växtlemningarna utan att

likväl förmå rubba den af valsens kamblad fasthållna ullen, som på baksidan

borttages genom en hastigt roterande borstcylinder.

För att ullhåren skola bli fva mera lättredda, så att de vid kardningen

mindre sönderslitas, och för att tillika lätta det följande utdragandet till en

tråd gör man genom indränkning med fett och olja ullen smidigare, för hvilket

ändamål man allt efter hennes finhet tar 10 till 20 skålpund olja till 100

skålpund ull och låter till oljans fullständigare fördelning den dermed fuktade

ullen ännu en gång gå genom vulfen eller en s. k. inoljningsplys.
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Kardmaskinerna för kardull skilja sig från de ofvan beskrifna för bom-

ull derigenom, att i stället för de fasta toppkardorna den stora kardcylindern,

tamburen, är omgifven af ett system kringlöpande mindre kardvalsar, parvis

ordnade, en större, arbetaren, och en mindre, vändaren. Emellan arbetar-

valsen och den stora cylindern försiggår sjelfva kardningen, då den mindre

vändaren har till ändamål att omsätta ullen och å nyo framlägga henne för

den stora cylindern till omkardning. Efter de 4—6 paren arbetar- och vän-

darvalsar följer en ensam vals med stor omloppshastighet och klädd med
en lång och lös nock; denna vals, som kallas löparen, afser att lyfta upp

den kardade ullen ur hufvudcylinderns kardnock och göra det möjligt för den

sista eller fram vals en att emottaga henne. Ullen aftages från denna me-

delst kammen i form af ett mycket tunt flor, som upplindas på den s. k.

vaddtunnan, hvarifrån hon, efter att ha genomgått förskrubbelmaskinen, bre-

des framför den andra kardmaskinen eller rensskrubbeln och å nyo omkardas.

Ifrån denna går den kardade ullen likaledes i form af vadd till den sista

kardmaskinen eller k ontiny maskinen, från hvilken hon kommer i form af

ett slags förspånad eller s. k. slubbgarn.

Medan på skrubbelmaskinen endast tunna flor af cylinderns längd afskil-

des, frambringas nu derigenom, att framvalsens kardyta ej är hel, utan afdelad

i parallela ringar, som med mellanrum gå rundt omkring cylindern, 20 till 30 och

50 fortlöpande smala band, som genom en kontiny- eller byxvalsapparat förvand-

las i ofvan nämda förspånad. Den sistnämda inrättningen ger banden mera

rundning och fasthet, men ingen varaktig snoning. Medan man derför på de

äldre maskinerna af de s. k. töjorna, som skulle läggas bredvid hvarandra,

frambragte förspånad medelst en särskild förspinnmaskin, lemnar den nu va-

rande förspinnkardan genast en för finspinnmaskinen lämplig förspånad. Denna
vigtiga förbättring, kontinyapparaten, åskådliggöres genom fig. 436.

Den från tamburen T af penjören (afgifvaren) P upptagna ullen bildar

ej på den senare något sammanhängande flor, utan öfverföres på ett större

eller mindre antal särskilda, genom läderremsor skilda kardband eller ringar,

der genom en vanlig kam lika många ullband bildas. Dessa band gå nu mel-

lan de både roterande och i sin längdriktning rörliga byxvalsarna M N, hvar-

dera bestående af två genom läderöfverdrag förenade valsar, erhålla dervid rund-

ning och större täthet, passera den likaledes i sin längdriktning rörliga tråd-

föraren F och upplinda sig på den af valsen W med likformig hastighet kring-

vridna rullen S i hvarandra korsande vindlingar, hvilka lätta aflindningen.

I anseende till ullens mindre jemna fördelning på tamburens ytterkanter bli

de yttersta banden, de s. k. jemtelöparna, upplindade på särskilda, likaledes

af friktionstrissor på axeln E drifna rullar O.

För att på en gång gifva två rader band kunna dylika kardmaskiner hafva

en penjör och två kammar eller två penjörer och två kammar. Sträfvandet att

på en gång erhålla en fullkomligt jemn spanad och största möjliga mängd kardad

ull har på senare tider framkallat en mängd olika konstruktioner af kontiny-

maskinerna. Dessa skilja sig från de äldre förnämligast derigenom, att fram-
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valsens kardbeslag är helt, d. v. s. utan kardringar, och florets sönderdelning

försiggår i en särskild apparat. Den förnämsta af dessa är utan tvifvel den

af Ceiestin Martin i Verviers konstruerade remapparaten för tråddel-

ningen. Det skulle föra oss för långt att närmare beskrifva denna sinnrika

och invecklade mekanik, och vi ha här blott velat omnämna henne, då den se-

naste verldsutställningen hade att uppvisa sådana genom stor spridning redan

då bepröfvade maskiner.

Den nyare konstruktionen af finspinnmaskinen, den s. k. cylinderspinn-

m as kinen, eger, liksom de äldre fin- och förspinnmaskinerna, en ut- och ingå-

ende vagn med spindlarna, men skiljer sig från den äldre jennymaskinen derige-

nom, att i stället för pressen kommer en dubbel rad af jernvalsar, af hvilka

de undre äro sammankopplade och periodiskt kringvridas, men de öfre följa

med genom blott friktion. Dessa valsar intaga härvid det tre- eller flercylin-

driga sträckverkets plats; de draga fram förspånaden och hålla honom fast

under vagnens utdrag. Den sträckning, förspånaden dervid undergår, är nära

tredubbel. Dessutom är äfven selfaktorn införd i kardullsspinneriet som fin-

spinnmaskin; han liknar den ofvan antydda konstruktionen.

Fig. 438. Del af kamgarnskardan.

Kardull har hittills alltid spunnits på mule-jenny, ehuru flera försök blif-

vit gjorda att åstadkomma en spinnmaskin utan utdrag, d. ä. en som mot-

svarar trostelmaskinen för bomull, men alltid utan gynsam påföljd. Ceie-
stin Martin, som i kardullsindustrins historia skaffat sig ett äradt namn
för sina ändamålsenliga, af tidens fordringar påkallade maskiner, har äfven

försökt sig i denna väg. På verldsutställningen i Wien 1873 hade han ut-

stält sin spinnmaskin med oafbruten trådbildning. Visar sig nu denna konstruk-

tion, som lyckligt undvikit de olägenheter, hvarmed de äldre kardullstrostlarna

varit behäftade, uppfylla alla de förhoppningar, man fäst vid den samma, hvil-

ket är högst sannolikt, skall hon säkerligen helt och hållet omgestalta kard-

ullsspinningen både i afseende på jemn spanad och stor arbetsförmåga samt

ringa utrymme i jemförelse med mulespinnstolarna.
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Kardullsgarnets finhet bestämmes äfvenledes efter antalet härfvor, som gå

på ett skålpund. Haspelmåttet är dock olika i olika länder och fabriker. I preus-

siska klädesfabriker har en härfva 20 pasman af 44 trådar af 2 x
/2 alnars längd,

följaktligen inalles 2200 preussiska alnars längd. Ett tyskt skålpund (l,i 7 sv.

skålpund) garn innehåller således en längd af lika många gånger 2200 alnar (4 950

sv. fot), som det innehåller härfvor. I Österrike håller härfvan 7 pasman af 50

C. L/JLl\NT E*

Fig. 439. Kamgarnssträckmaskin.

trådar af 2 1
/* wienalnar (1 wienaln = 2,63 sv. fot), följaktligen 787'% wienal-

närs längd. I Saehsen begagnas äfven en haspel om 3 leipzigalnars (1 leipzig-

aln = 1,9 sv. fot) omkrets; 80 trådar äro ett pasman, af hvilka 5 gå på en

härfva, som således innehåller 1 200 leipzigalnar (2 280 sv. fot). I de svenska

fabrikerna mätes ullgarnet i härfvor på skålpund, och 2 härfvor utgöra en

sträng; hvarje härfva utgör 6 knäpp, och en knäpp mäter 100 hvarf kring:

haspeln, hvars omkrets är 5 fot; således innehåller en sträng 6 000 fot.
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Kamgarnsspinningen. Det äldre tygväfveriet, som redan i slutet af 16:e

århundradet idkades i många sachsiska städer, lemnade en mängd tygsorter, t. ex.

.rask, berkan, kamlott, särs, tamis, kalmink m. fl., hvilkas ull man genom hand-

kamning förberedde till garn. Genom bomulls- och finare kardullsväfnader

blefvo väl de nyss nämda tygsorterna till största delen undanträngda, men

till dem slöto sig dock, väsentligt understödda af den mekaniska kamgarns-

spinningen, andra kamgarnsväfnader, t. ex. lasting, bombasin, merino, tibet,

yllemuslin, napolitaine m. fl. Näst maskinspinningen har dock i den nyare

tiden ingenting så mycket befordrat tillverkningen af kamullsvaror som upp-

finningen af den mekaniska kamningen.

Aro nu, såsom ofvan anmärkts, de långa och hårdare ullsorterna redan

i allmänhet lämpliga för dylika väfnader, är detta dock företrädesvis fallet

med de engelska och australiska, emedan de utom dessa egenskaper äfven ega

Fi^, 440. Delar af sträckmasldnen.

•glans i/ högre grad. Härtill sluta sig ytterligare de för samma ändamål sär-

deles användbara kolonialullssorterna, äfvensom håret och ullen af mohair-

•geten och alpakafåret, då de senare for sina liknande, men också ganska

skiljaktiga egenskaper framkallat en mycket betydande industri.

Sedan tiotal af år har man i olika länder syseisatt sig med konstrue-

randet af en ullkammaskin, och utgången har slutligen visat, att lösningen af

denna svåra uppgift är möjlig på mer än en väg. Det förnämsta och mest

använda af dessa system är det franska af Heilmann-Schlumberger och det

engelska af Lister. På grund af den betydenhet, kamgarnsfabrikationen för

närvarande eger, skola vi lemna en kort redogörelse för gången af arbetet i

<de nyare kamgarnsspinnerierna.

Den sorterade ullen rensas och luckras genom en öppnaren liknande

vulf och blötes sedan 3
/4 till 1 timme i tvålvatten af omkring 56° C. med en

tillsats af soda, hvarefter vattnet genom en tvättmaskin urkramas mellan starkt
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sammanpressade gjutjernsvalsar. Efter upprepad sköljning torkas ullen. Här-

för betjenar man sig af en maskin, i hvars öfre, rundt omkring tillslutna rum

den fuktiga ullen upplägges på den som ett såll af metallträd gjorda bottnen,

medan i följd af den genom en ventilator åstadkomna luftförtunningen i det

nedre, lufttätt tillslutna rummet yttre luft insuges genom den fuktiga ullen och

vattnets afdunstning följaktligen påskyndas. Vid samtidig användning af en

ångrörsvärmapparat och genomsugande af uppvärmd luft befordras torkningen

•ännu mera. Den icke för starkt torkade ullen blir stundom ytterligare in-

mängd med fett och kommer nu på en kardmaskin, som. vanligen består af

•en stor och en mindre, med arbetare och vändare försedd tambur. Fig. 437

visar en dylik kardmaskin. Liksom på kardmaskinerna för bomull och kardull

Fisj. 441. Hufvuddelen i den heilmann-schlumber^erska kammaskinen.

blir äfven här det af kammen lossade floret genom en tratt sammanträngdt

till ett band (fig. 438), som i hvarandra korsande vindlingar upplindas på

horisontala rullar. Dessa rullar gå nu till ett sträckverk (dubleringsmaskin)

och dettas lika beskaffade rullar till en annan sträckmaskin, som åskåd-

liggöres i fig. 439, men hvars arbete belyses af fig. 440. Med afseende

på ullfibrernas större längd i förhållande till bomullsfibrerna och deras benä-

genhet att sno sig äro mellan sträckcylindersparen anbragta taggvalsar, bvilkas

taggar intränga i banden, åtskilja fibrerna och hindra dem att slinga sig om
hvarandra. Två band, som utlöpa från de i en ram uppstälda rullarna, gå

genom en tratt o o mellan cylindrarna a, af hvilka den undre är refflad, vi-
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dåre öfver en taggvals p och derpå mellan de hastigare sträckcylindrarna b~

Det öfver ett bord t t sammanlöpande bandet får nu genom ett dylikt vals-

system c, p\ d en ny sträckning, hvarefter det, sedan det gått genom en byx-

valsapparat T och tratten o\ upplindas på rullen Ä, som öfverlemnas till

kammaskinen. På denna maskin skiljas de längre ullfibrerna från de kortare,,

käralingen, så att de förra bilda ett långt renare band och ligga ännu mera

parallelt än mellan kardvalsarna.

Fig. 441 visar hufvuddelarna af den sinnrika och mycket spridda heil-

mann-schlumbergerska kammaskinen. A är den af tvärslåar och mellaa

dem upp- och nedgående nållister bestående matarapparaten, som perio-

diskt öppnar sig och, sedan han gått framåt och slutit sig, vid sin återgång:

drar in ett stycke af de på rullar frammatade banden L. Den nedtill fram-

Fig. 442. Matarapparat med insänkt uålskifva.

skjutna delen af dessa band blir af en annan tång eller klämma P B, på hvil-

ken den undre kanten af B är belagd med kläde eller kautsju, men den mot-

svarande kanten af P refFIad, fasthållen och af den inunder förbistrykande och

med nållister besatta delen af kamvalsen C utkammad. Denna renkammade-

ullvadd lägger sig nu på en af kamvalsens läderklädda sektorer; medan:

tänderna af en mellanvals D här fasthål la honom, afrifves han af en mot
lädersektorn pressad reffelvals F, hvarpå han genom två valsar öfver en änd-

lös duk T föres till afgifvarvalsarna E och kannan J. Genom en särskild!

inrättning lägga sig ändarna af de i sär kammade delarna öfver hvarandra.

och bli genom det tryck, afgifvarvalsarna på dem utöfva, förenade. Den i kam-
valsen qvarsittande korta ullen lossas genom en borstvals F och öfverföres

vidare på en kardvals 6r, hvarifrån han sedan af en kam H afskiljes som

kämling.
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Fig. 442 och 443 framställa matarapparaten, med insänkt och upp-

lyft nålskifva, äfvensom kamvalsen C med de omvexlande segmenten af nål-

beslag p och läderöfverdrag 8 i dubbel storlek mot på fig. 441. c c' äro ban-

dets afgifvar- och ledningsvalsar, af hvilka den öfre V är refflad. Härpå

följer åter igen tvåfaldig sträckning jemte fyr- och sexfaldig dublering. De

härefter på stora rullar upplindade banden gå nu, hufvudsakligen för att

befrias från fett, genom en stark såplösning och genom glättmaskinen,

*en cylinderpress, som åstadkommer bandens torkning, spänning och glatt-

ning samt tillika ger fibrerna mera glans. Man skiljer mellan ång- och

•eldglättmaskiner, af hvilka de senare tillåta användning af en högre värme-

grad och för den skull företrädesvis lämpa sig för watergarn af ull, som full-

ständigt beröfvats sin krusning. Angglättmaskinen har i två, öfver hvarandra

liggande rader 14 ihåliga och genom ånga upphettade jerncylindrar, mellan

och öfver hvilka banden gå och föras ned i kannor.

Fig. 443. Matarapparat med upplyft nålskifva.

Med de nu beskrifna behandlingarna är ullbandens rening och glättning

samt följaktligen den förberedning af ullen, som föregår för- och finspin-

ningen, afslutad. Banden undergå nu sträckning med en tre- eller fyrfaldig

dublering, sträckas på nytt med sexfaldig dublering och bildas derefter medelst

en byxvalsapparat eller frottör till en veklik förspånad. I stället för de

hittills vanligen använda gr of-, mellan- och finförspinnarna (fly ers) ha grof-,

mellan- och finfrottörerna kommit i bruk. De senare ha väsentliga fördelar

framför förspinnmaskinerna, i synnerhet derigenom, att slubben ej får någon

beståndande snoning och att de äro lättare att sköta. Kortare ull, hvarifrån

man ej afskiljer någon kamull och som man i början underkastar samma för-
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beredning som kardullsgarn samt sedan mestadels behandlar som kamgarn,

förarbetar man till s. k. halfkam-, stick- eller strumpväfvargarn.

Afven för kamgarn öfverensstämmer det tyska numreringssystemet med

det engelska för bomullsgarn (antalet härfvor, som gå på ett skålpund, angifver

finhetsnumret), och man hasplar härfvor af 7 pasman om 80 trådar och 1
1
/2

yards omkrets, följaktligen af 840 yards eller nära 2 600 svenska fots längd *

I England deremot har den mindre haspeln blott 1 yards omkrets (mellan-

Fig. 444. Linhäcklingsmaskin.

haspeln l
1
/^ den långa 2 yards) och en härfva följaktligen 560 yards eller nära

1725 svenska fots längd. Således måste ett tyskt kamgarnsnummer multipliceras,

med l 1^ för att motsvara det en lika finhet betecknande engelska numret,

I Frankrike håller härfvan mestadels 660 aunes eller 785 meter = 2 645 sven-

ska fot, och det på ett kilogram (2,3 5 sv. skålpund) gående antalet härfvor

angifver finhetsnumret. För att förvandla de franska numren i tyska eller

engelska har man derför att dividera dem med resp. 1,16 och 1,44.
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Linspinning. Ehuru genom den mekaniska bomullsspinningen vägen var

anvisad för spinning äfven af andra trådämnen, skulle dock försöken att med
maskiner äfven spinna lin i följd af de särskilda svårigheter, detta längre och

hårdare trådämne erbjuder, sannolikt ännu länge förblifvit fruktlösa, om ej4

ett uppmuntrande högt pris, som Napoleon I under kontinentalspärrningen*

medelst ett dekret af den 7 maj 1810 utsatte för mekanisk linspinning, ha-

stigare ledt till uppgiftens lösning. Fransmannen Girard tog åren 1810— 1818-

flera patent på förberedningsmaskiner för linspinning äfvensom på en finspinn-

maskin och lade härigenom grunden till de ännu i dag till största delen följda,

metoderna för linspinningen. Fruktbringande blef dock äfven denna uppfin-

ning först på engelsk botten; hon blef 1820 bekant för engelsmännen, ock

och redan 1830 fans i Leeds Marshalls linspinneri med 20 000 spindlar, med
hvilket endast ett belgiskt kan mäta sig i storlek.

I England, Skotland och Irland finnas nu omkring 1 460 000 linspindlar

i gång, i Frankrike 620 000, i Belgien 200 000, i Österrike 340 000, afhvilka-

ensamt i Böhmen 239 000, i Preussen 173000, hvaraf i Westphalen och Rhein—

^H^mlt

Fig. 445. Anordningen af fallkammarna (gills).

preussen 80 000 samt i Schlesien 90 000, i de öfriga tullföreningsstaterna

60 000, deraf i Sachsen 26 000, i Ryssland omkring 90 000 och i Nordamerika

100 000. Följaktligen uppgår hela antalet i gång varande linspindlar till något

öfver 3 millioner.

t
Efter den i kapitlet om råämnena omtalade förberedningen af linet följa

som hufvudoperationer vid spinningen af det häcklade linet: bildandet af band,

deras dublering och sträckning, framställandet af förspånaden äfvensom den-

nas förvandling i finspånad. Dessförinnan måste vi dock taga häcklingsma-

skinen (fig. 444) litet närmare i betraktande.

Häcklingsmaskinerna. ha på senare tiden blifvit så fullkomnade, att nä-

stan alla linspinnerier begagna sådana. Handhäcklingen har dock derigenom

ingalunda gjorts alldeles oumbärlig och användes i synnerhet till förhäckling.

af det lin, som skall gå till maskinen, äfvensom till färdighäckling af det för

finare garn bestämda linet.

Häcklingsmaskinernas arbete skiljer sig från handhäcklingens derigenom,.

att på de förra de på valsar, ändlösa remmar eller mellan skrufspindlar an-
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bragta häckellisterna äro rörliga, men det för maskinen frammatade linet der-

-emot under häcklingen hålles af fast sittande tänger.

På den i fig. 444 afbildade häcklingsmaskinen beteckna a a åe från

-ena sidan horisontalt införda tängerna och PP de på ändlösa, öfver två

rullar liggande remmar fästa häckelkammarna. Vagnen, som uppbär tängerna,

höjes och sankes vexélvis; i senare fallet gripa de nedåtgående häckelkam-

marna in i linet och bearbeta det. Efter upplyftningen flyttas tängerna af

-en häfstångsmekanism l ra en hel tånglängd framåt, så att på venstra sidan

>«n tång träder ur banan och glider ned på det sluttande planet, medan på

Fig. 446. Finspinnmaskin för lin.

liögra sidan en ny tång inskjutes. Ju längre tängerna framskrida, desto finare

bli häckeltaggarna. De urtagna tängerna öppnas och linet omvändes, för att

den ohäcklade delen skall kunna bearbetas.

Vid användning af linbands- eller påläggningsmaskinen lägges linet på
en ändlös matarduk i tunna, möjligast jemna lager af omkring 4 tums bredd

och föres till de glatta, af gjutjern gjorda och belastade matarvalsarna. Tätt

bakom dem gripa taggarna af uppstigande häckellister eller s. k. fallkammar
uti linet och föra det till de mycket hastigare kringlöpande sträckvalsarna,

^sedan de tätt framför de senare åter sänkt sig och dragit sig tillbaka ur lin-
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bandet. Häckelkammarnas ingripande och återgång åstadkommas derigenom,

att deras ändar föras mellan skrufgängor (skrufsträekverk). Fig. 445 visar

anordningen äf de rörliga fallkammarna (gills) mellan gängorna på de öfre

och undre skrufspindlarna AB och CD. Vid de förras kringvridning föras

de i linet ingripande kammarna b ända till spindeländarna och falla då i de

med större stigning och i motsatt riktning gående gängorna på de undre, pa-

rallelt liggande spindlarna CD, af hvilka de hastigare föras tillbaka.

Sträckvalsarna kunna allt efter linets längd vara anbragta på 2 till 3 1
/3

fots afstånd från matarvalsarna och åstadkomma genom en 20 till 60 gånger

Eig. 447. Ett annat slags finspinnmaskin för lin.

större omloppshastighet än de senares en sträckning af bandet i samma för-

hållande. Två eller fyra sådana band föras genom skårorna i den s. k. band-

plattan till afgifvarvalsarna och från dessa i under dem stälda bleckkannor, hvar-

vid tillika deras längd mätes genom ett räkneverk, bestående af dubbla skrufhjul.

| De från påläggningsmaskinen erhållna banden ledas för samma ändamål

som vid bomullsspinningen på sträckmaskiner och bli på den första af dem 2-, 4-,

6- till 10- och 12-faldigt dublerade. Sträckningen, som dervid eger rum, öfver-

stiger dubieringen, så att det utlöpande bandet är något finare än det inma-

tade. Banden från det första sträckverket komma 8- till 18-faldigt dublerade

på det andra, som genom sträckningen åter lemnar ett något finare band än

Uppfinningamas bok. VI. 26
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det förstas. Begge sträckverken ega likaledes mellan matar- och sträckval-

sarna på förut uppgifna sätt ordnade och verkande häckelkammar, som

dock äro finare och sitta tätare. Afven vid förspinningen på flyern bli ban-

den genom ny sträckning och under användning af ännu finare häckelkammar

utdragna med 8—20-faldig sträckning och dervid svagt snodda (
3
/10 till

1
/2

hvarf på 1
/3

tum) för att få tillräcklig hållbarhet. Vingspindlarnas rullar

höjas och sänkas på förut beskrifna sätt medelst en vagn.

Finspinnmaskinerna för linspinning äro alltid watermaskiner. Vid till-

verkning af mycket låga nummer och i synnerhet blångarn utdrages förspå-

naden torr till afsedd finhet, men oftast, och vid finare nummer alltid, låter

man förspånaden, innan han inträder mellan de bakre sträckvalsarna, gå genom

varmt vatten, såsom fig. 446 visar, eller ock stå förspånadsrullarna sjelfva i ett

med varmt vatten fyldt kar, såsom af fig. 447 synes. Derigenom uppmjukas

tågorna och kan man lägga sträckcylindrarna närmare, omkring 4 tum från

matarcylindrarna, hvaremot vid den endast till ungefär n:r 20 använda torr-

spinningen detta afstånd utgör 8— 10 tum.

Torrspunnet garn är sträft och af sämre utseende än våtspunnet, eme-

dan det varma vattnet uppmjukar växtlimmet och tågorna härigenom lättare

förena sig med hvarandra och gifva en glatt tråd; äfven kan samma lin i

tort tillstånd på sin höjd spinnas till endast hälften så högt nummer som vått.

Spinningen af blår skiljer sig från den af lin hufvudsakligen genom den

första behandlingen medelst kardning och, för tågornas ringa längd, genom

hvarandra närmare liggande sträckvalsar och mindre sträckning på de föl-

jande maskinerna.

Haspelmåttet (härfveln) i de tyska spinnerierna är lika med det engel-

ska. 120 härfvelhvarf om 2 1
l2

yard eller 7,7 svenska fot gifva ett pas-

man = 300 yard eller 924 svenska fot, 10 pasman en härfva och 20 härf-

vor en engelsk bundt. Försäljningen af lingarn sker i Tyskland ofta efter

s. k. schock. Den innehåller 12 bundtar eller 2 400 pasman.

Antalet af på ett engelskt skålpund gående pasman, hvart och ett till 300

yards (924 fots) trådlängd, uttrycker efter det engelska numreringssystemet garn-

numret. Då nu i fråga om bomullsgarnet antalet härfvor om 840 yard (2586 fot),

som går på ett skålpund, uttrycker finhetsnumret, måste följaktligen ett lingarns-

nummer divideras med §£Q, d. v. s. med 2,8 för att få det motsvarande bomulls-

garnsnumret. Det oaktadt skilja sig de nummer af lin- och bomullsgarn, som

efter förhållandet mellan vigt och trådlängd befunnits öfverensstämmande, märkligt

från hvarandra till utseendet, emedan det tätare lingarnet synes mycket finare.

Jemte silke, ull, Uomull och lin, hvilkas förarbetning till garn vi i det

föregående omtalat, förfogar äfven väfnadsindustrin öfyer åtskilliga andra

trådämnen, som åtminstone kunna förarbetas till garn för gröfre väfnader och

af hvilka vi här endast skola nämna hampa, jute, kinagräs, nyzeeländskt lin,

manilahampa och kokosbast. Men att det ges ett ännu mycket större antal

växtslag, som lemna spinbara tågor, visade verldsutställningen i Wien, der

man såg ett rikt urval af dem så väl i form af råämnen som af garn
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och väfnader. Införseln af sådana transmarinska trådväxter till Europa har,

hvad en del af dem beträffar, redan blifvit ganska betydlig.

Inom Sverige har spinningen ända till våra dagar bedrifvits som hus-

slöjd. De spinnredskap, man påträffat efter de gamla sydeuropeiska folken,

funnos äfven hos oss i forna dagar, ja, i Dalarnas och andra landskaps un-

dangömda skogstrakter fortlefver till och med ännu sländan i alldeles samma
form som de gamlas. Så småningom har en fabriksverksamhet utvecklat sig,

hvilken dock först i medlet af förlidet århundrade med Jonas Al strö mer
vaknade till verkligt lif.

Bland spinnerierna äro egentligen de för bomull mera framstående. 1871

funnos inom landet 22 dylika med tillsammans öfver 100 000 spindlar samt

Fig. 448. Rosenlunds bomullsspinneri.

syselsättande 43 000 arbetare. Af dessa äro Rosenlunds (29 000 spindlar)

vid Göteborg samt Gryts (16 000 spindlar) och Holmens (14 000 spindlar) i

Norrköping de största. Hela tillverkningen inom landet steg för nyss nämda år

till 14 537 400 skålpund garn med ett värde af 14 349 400 kronor, och bom-
ullsspinningen utgjorde sålunda landets vigtigaste slöjdgren.

Af spinningen som husslöjd är det egentligen linspinningen, som bibe-

hållit sig, i synnerhet i Ångermanland, Helsingland och en del af Dalarna,

der hon drifvits till en hög grad af fulländning. Som bevis derpå må an-

föras, att redan 1758 i Nätra socken af Ångermanland spans lingarn, som

vägde ett lod, men mätte 8 000 fot i längd. I medlet af 1830-talet spans af

en prestdotter i Nordingrå församling, äfven i Ångermanland, lingarn af sådan
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finhet, att hela varpen till en 3 fots bred lärftsväf kunde dragas igenom

den konsterfarna ungmöns förlofningsring. Inom Dalarna är det egentligen i

Svärdsjö socken, linspinningen drifvits i någon nämnvärd grad, ehuru det

här odlade linet i finhet ingalunda kan jemföras med det norrländska. Att

konstskickligheten äfven här är högt uppdrifven, inses deraf, att 1869 af

en bondflicka derstädes spans lingarn, hvaraf en härfva, 6 000 fot, vägde 1

lod. Dock har denna husslöjd betydligt aftagit öfver allt i landet, i den mån
bomullsindustrin utvecklat sig.

Af mekaniska linspinnerier finnes inom landet blott ett, nämligen Al-

medals vid Göteborg, der 1871 tillverkades 392 650 skålpund garn.

Yllespinningen fortlefver ännu som husslöjd, men är ej af någon betyden-

het och egentligen afsedd för att fylla behofvet af strumpgarn. Inom landet

finnes ej någon anläggning i större skala, som är särskildt afsedd för tillverk-

ning af ullgarn, utan sammanfaller denna gren med ylleväfverierna och skall

i sammanhang dermed afhandlas. Visserligen ha på de senare åren uppstått

smärre fabriksanläggningar för tillverkning af gröfre ullgarnssorter, men de

betjena sig merendels af gamla föråldrade och från de större fabrikerna bort-

lagda maskiner.
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I många tropiska länder, der

smör och bröd växa på träden, gör

skogen äfven på sätt och vis repsla-

garens tjenst. De många olika arter

af slingerväxter, som mellan hans

stammar bilda ett ogenomträngligt

flätverk, afbarkas, ordnas efter sin

groflek och hållas till salu i städerna.
1

1 Brasilien äro de under namn af

cipos allmänt i bruk. Med de finare

numren sammanbinder man husens

takstolar, medan de gröfre till och

med måste lemna material till broar.
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Alla länder äro dock ej så lyckliga, och konsten måste, derför här kom-

ma till hjelp. Men när och hvar man från blotta snoningen för hand kom
till repslageriets enklaste mekaniska hjelpmedel, derom tiger historien.

Tåget. Vid någon eftertanke skall en hvar lätt finna, att tågor, t. ex.

hamptågor, skola vara starkast, när de i ett större antal lagts bredvid hvar-

andra och för den praktiska användningen blifvit omlindade eller instuckna i

en hylsa. Då borde man t. ex. kunna säga: när en tåga kan uthärda tyngden

af 1

/2 skålpund, måste en förening af 100 tågor kunna bära åtminstone 50 skål-

pund. Men detta skulle dock endast gälla, så länge tågorna i ett sådant sy-

stem ansträngas fullkomligt lika och ej, såsom vid bruket af tåg är oundvik-

ligt, komma i lägen, der sträckningen företrädesvis träffar vissa delar af tå-

gets diameter, hvilka således måste svara för det hela, medan en annan del

gör föga eller intet. Men hopsnoningen, föreningen till en fast kropp, är nöd-

vändig, emedan naturen endast lemnar tågor af jemförelsevis ringa längd,

hvilka man bäst genom deras vridning intill hvarandra bringar i så nära ömsesi-

dig beröring, att den naturliga friktionen kan göra sig gällande, och så tillräck-

ligt, att en särskild tåga förr låter afslita än utdraga sig ur sambandet

med sina grannar. Men längre skall denna behandling ej gå, ty hvarje sno-

ning beröfvar ett tåg något af dess naturliga fasthet, d. v. s. af summan af

de särskilda tågornas motståndskrafter, och naturligtvis mera, ju längre hon

drifves. Afven gör den hårda snoningen tågen styfva, så att de ej villigt

böja sig omkring en rulle o. s. v., och häri ligger en ytterligare orsak till

ensidig ansträngning och möjliga bristningar, ty ju styfvare tåget är, desto

mera likhet har det med en verklig fast kropp. Så snor ju vedhuggaren

upp vidjebandet, hvarmed han vill knyta ihop en risknippa, emedan det eljest

skulle vara för styft och brista vid tvära böjningar. Här verkar samma
behandling ej tillslutande, utan öppnande, de särskilda tåggrupperna skilja sig

åt på längden, och den nu friare rörligheten hos de särskilda beståndsdelarna

medger en större smidighet hos det hela.

Det bästa tåg är det, som med den största styrka förenar den största

böjlighet. Detta vinnes ingalunda bäst med den runda, snodda formen, ehuru

denna åter eger företräden i annat afseende; fast mera har man redan förr insett,

att de blott som en hårpiska flätade tågen i detta afseende äro att föredraga

och att de i sin tur öfverträffas af sådana, som äro väfda ihåliga, d. v. s.

slangformiga. Denna princip ligger till grund för plåt tingar na, som ha en

mot sitt namn svarande form och derför mera förete utseendet af gjordar än

af tåg. De lämpa sig i synnerhet för vindspel, således särskildt i grufvor o. s. v.

Ämnet för de flesta repslagerivaror är ett gröfre eller finare spun-

net garn af hampa eller lin. Det finaste och jemnaste, af väl häckladt lin

spunna garnet tages till de bästa och starkaste tågen, i synnerhet sådana,

som begagnas vid skeppsbyggeriet, der af dem fordras den största möjliga

hållfasthet. Dessutom kunna naturligtvis alla oss redan bekanta trådämnen
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förarbetas till tåg; med somliga, såsom silke, sker det väl äfven för särskilda

ändamål; men i vidsträcktare bruk äro utom våra inhemska råämnen endast

några utländska, af hvilka eoir eller roya, kokosnötens tågiga hölje, och den

s. k. manilahampan äro de mest framstående.

Rep och tåg af coir kännas väl sträfva och låta ej tjära sig, men vinna

genom vattnet i hållbarhet och gifva goda hamptåg icke efter. Sedan lång-

liga tider tillverka Söderhafsöarnas invånare deraf allt tågvirket till sina far-

koster, men på senare tider begagnas det äfven i Europa till ankartåg.

Manilahampan fås af bladen på en afart af bananen och utskeppas

på senaste tiden mycket från Filippinerna för tågtillverkningen. Men jemte

dessa böjliga tågor deltager nu mera äfven det hårda jernet i denna tillverk-

ning, och vi skola snart få tillfälle att yttra några ord om alstren deraf,

j em trådslinorna. Telegrafkablarna der-

emot tillhöra en alldeles särskild gren af

tekniken, som arbetar med helt andra hjelp-

medel och för helt andra ändamål; i af-

seende på dem måste vi derför hänvisa

våra läsare till hvad vi i andra bandet

derom yttrat.

Slagningen. Ville man genast till

ett helt hopsno några hundra eller tusen

garntrådar, skulle man få ett dåligt tåg,

ty de yttre garnlagren måste dervid, eme-

dan de beskrifva de vidaste spiralerna,

mest förkortas, medan de inre, ju när-

mare de låge centrum, väl skulle få sam-

ma antal vridningar, men mera omkring

sin egen axel.

Blefve nu ett sådant tåg ansträngdt,

skulle spänningen närmast träffa blott de

yttre lagren, men de inre skulle ligga overksamma, ja, de förra skulle brista

långt förr, än de inre komme i tillfälle att göra sin motståndskraft gällande.

Tågens verkliga bygnadssätt är derför ett helt annat; man snor af garnet

dukter, af flera dukter kardlar, af kardlarna tåg och så vidare, allt jemt fort-

skridande från det mindre till det större. Härigenom åstadkommes ej blott

en nära sammanflätning af alla tågor och trådar, utan minskas äfven den

redan omnämda naturliga olägenhet, som uppkommer af det olika förhållandet

mellan yttre och inre lager; ty man finner lätt, att på sådant sätt i hvar-

andra löpande garn skola taga lika del i det arbete, tåget har att utföra.

Hos tåg, som äro på vanligt sätt förfärdigade, är dock det naturliga felet

ännu ej fullständigt undanröjdt; härför fordras andra åtgärder, om hvilka vi

längre fram i fråga om patenttågen få tillfälle att närmare tala.

Fig. 450. Tågets inre beskaffenhet.
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Om vi sno upp ändan af ett gröfre skeppståg, skola vi mestadels finna,

att det hela är sammanviradt af tre smäckrare trossar eller kardlar, af hvilka

hvar och en åter vid närmare undersökning visar en tredelad sammansättning.

Vi finna nämligen tre parter eller dukter, som hvar och en i sin tur bestå

af ett temligen stort antal garn. Ett steg till, och vi komma tillbaka inom

naturens område och finna som beståndsdelar i ett garn ett antal särskilda

hamptågor.

Repslagerivaror för vanligt bruk åstadkommas genom handarbete; vid

tillverkningen af tågvirket för fartyg deremot medverka ofta maskiner, för

hvilka vi ha England att tacka. Det första handarbetet, garnspinningen, ut-

föres dock äfven der mestadels ännu för hand. Likväl ha på de senaste åren

garnspinningsmaskiner af mångfaldig inrättning, som lemna förträffliga varor,

kommit i bruk. Dessa stora maskiner äro dock för sin dyrhet ej lämpliga

Repslagarhjulet.

för repslageriet i dess hos oss öfliga handtverksmässiga form; men då de i

det hela arbeta mycket billigare och, hvilket är en synnerligt vigtig omstän-

dighet, lemna ett godt garn äfven af mycket sämre råämne än den efter den

gamla metoden arbetande repslagaren, kan man förutse, att dennes yrke förr

eller senare skall dela de flesta andra slöjdgrenars öde att bli en fabriks-

näring.

Repslagarens spinning är ett ofta vid vägar och stigar förekommande,

men derför ej af alla förstådt arbete. I grunden sker här alldeles det

samma som på hvarje spinnrock, endast med den skilnaden, att på denna

spinningen och upplindningen verkställas samtidigt, men af repslagaren vexel-

vis. På hans spinnhjul sätter dragsnöret eller dragremmen i kringsvängning

ett antal horisontalt i halfkretsform anbragtä jernspindlar, som utvändigt äro

hakformigt böjda. Hvarje garnspinnare behöfver for sin del blott en af de
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kringsnoende hakarna, och följaktligen kunna flera på en gång arbeta vid ett

och samma hjul; vanligtvis göra det dock blott två. Hvarje spinnare har ett

parti häcklad hampa i ett förkläde eller på det sätt lindadt omkring lifvet, att

begge ändarna befinna sig framtill. Han börjar dermed, att han drar fram ett

antal tågor, snor en ögla och hänger henne på en af hakarna. Derefter aflägsnar

han sig, gående baklänges, från hjulet, och i det han ständigt ur sitt förråd

drar fram nya tågor och låter dem med sina ändar inlöpa i den snodda trå-

den, hvarvid han äfven med den andra handen ingriper ordnande och regle-

rande, kommer han slutligen till ändan af banan och har en tråd färdig. Nu
träder genast den andre spinnaren in, i det han från hjulet afhakar sin kam-

rats tråd, lemnar ändan deraf åt en här fl are, fäster en ur sin egen hampgör-

del utdragen ända vid en af krokarna och anträder samma väg. Under tiden

upphärflas den första tråden, och den förste spinnaren kommer upp på samma
gång som dess nedre ända, hviiken han hela tiden behållit i sin hand, allt

under det han något sträckt på tråden. Sålunda gå begge arbetarna omvex-

lande och mötande hvarandra upp och ned och försiggår arbetet utan tidsför-

lust. De garnlängder, härflaren sålunda mottager, knyter han ihop.

I de stora repslagerierna, som tillverka skeppståg, går det lifligare till.

Der finnas spinnbanor, som hålla 1 300 fot och mera i längd, och arbeta 12

spinnare samtidigt vid

ett hjul med 12 spindlar.

De äro fördelade i tre

grupper om fyra man i

hvardera, hvilka grupper

under sin fram- och till- _,. AM ,, Q T n i. * * .
.

, .
Fig. 452, 453. Leran eller hufvudet.

bakavandnng alltid hälla

sig på 330 till 430 fots afstånd ifrån hvarandra. De hasplar, på hvilka gar-

net härflas, rymma vanligen 240 till 300 skålpund deraf.

Man behöfver blott något litet öfvertänka förloppet vid en tråds till-

komst för att finna, att graden af hans groflek eller hans spinnummer beror

så väl af de använda trådarnas antal som af den hastighet, hvarmed spinna-

ren går baklänges och hjulet kringvrides. Ofvade spinnare förstå att, utan att

göra sig besvär med någon räkning, så inrätta sina grepp och steg, att de af

en gifven vigt hampa spinna hviiken trådlängd, som behagas, d. v. s. hvarje

brukligt garnnummer. De för hvarje förändring nödiga fingergreppen utför

spinnaren omedvetet eller instinktmässigt, och tydliga förklaringar deröfver

skulle sannolikt just för honom minst lyckas. En öfvad spinnare kan på un-

gefär 12 minuter göra 1 000 fot garn färdigt. Under spinningen måste garnet,

såsom den vanliga repslagarbanan visar, läggas öfver stöttor eller hakar, så

att det ej släpar på marken.

Den andra åtgärden efter spinningen består i garnets upp dr ifning. Det

afvindas från hasplarna och delas i trådar af bestämd längd, 500 till 1 000 fot

eller mera, hvilka uppspännas parallelt bredvid hvarandra till erforderligt an-

tal, ofta mellan 200 och 300. Uppdrifningen tjenar så väl till att afdela
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en bestämd mängd lika långa trådar som till kontroll på spinnaren. Man har

jemväl den inrättningen, att vid hvardera ändan af banan står ett spinnhjul,

då arbetaren sålunda kan spinna både vid fram- och tillbakagåendet. Trå-

darna afhakas, strax de bli färdiga, vid båda ändarna och läggas utsträckta

på marken. Så snart det bestämda antal trådar, som skall bilda en dukt, är

färdigt, upptagas de på en gång, hängas emellan de båda hjulen vid en hake

på hvardera sidan och hopsnos något litet.

Nu är frågan, om det blifvande tåget skall förblifva sådant det är eller

tjäras. Det senare sker med skeppstågsvirke och allt sådant, som måste stå

emot väder och väta, hvaremot tåg, som skola användas under tak, ej tjäras,

emedan de i detta tillstånd, enligt hvad erfarenheten visat, äro starkare, uppen-

barligen i följd af den större styfhet, som tjäran meddelar tåget. Men å andra

sidan är det skydd, som detta medel lemnar hamptågan mot förstöring af fukt,

en så betydlig fördel, att man ej kan undvara det och derför hellre tager den

nämda mindre olägenheten med på köpet.

Sjelfva tjärningen tillgår antingen så, att man låter hvarje särskildt garn

löpa genom ett kärl med het tjära, medan det afvindas på en annan haspel,

eller vanligen så, att hela dukten genast dragés derigenom. Den vigtförökning,

garnen erhålla genom tjäran, belöper sig vanligtvis till */
5

af deras vigt.

Tjäradt eller otjäradt, skall nu garnet hopsnos till dukter. Man hän-

ger så många garntrådar, som skola komma på en dukt, med deras ändar på

en gemensam hake, hvilken vrider sig i motsatt riktning mot den, hvari garnet

blifvit spunnet. Denna motsatta snoning verkar äfven, liksom all tvinning och

dylikt, att de särskilda garntrådarna villigt och lätt sammanlägga sig till ett

helt, som ej har någon benägenhet att åter sno upp sig. Antalet af sålunda

hopsnodda garntrådar kan från två, hvarvid segelgarn uppstår, gå ända till

flera hundra. Vid den ofvan antagna sönderdelningen af tåg funno vi i en

dukt blott 7 eller 8 garn; i en kabel af 10 tums omfång — ty för alla

måttuppgifter i fråga om tåg ligger detta och ej diametern till grund — har

en dukt 80 garntrådar och i de gröfsta i sjöväsendet förekommande kablarna

ända till 360. I alla dessa fall sker dock hopsnoningen på samma sätt: garnen äro

med sina ändar fästa på en gemensam hake på hvardera sidan, af hvilka den

ena snor omkring eller ock begge, naturligtvis i motsatt riktning, hvarigenom

arbetet går fortare. Hopsnoningen medför naturligtvis en fortskridande för-

kortning, hvarför antingen den ena (i detta fall icke vridbara) ändan hålles

spänd med en tyngd, som kan gifva efter, eller den andra haken befinner sig

på en ställning, som är skjutbar på hjul eller medar och under arbetet, föl-

jande den dragning, förkortningen utöfvar, allt mera närmar sig spinnhjulet.

På en tross eller kardel komma efter regeln tre dukter; dessa uppspännas

nära hvarandra på det sätt, att på den ena sidan de tre ändarna särskildt upphän-

gas på hvar sin hake, medan i den andra ändan alla tre tillsammans fästas på en

större hake. Nu snos från båda sidorna; den stora haken vrider sig i motsatt rikt-

ning mot den, hvari dukterna ursprungligen blifvit snodda, och åstadkommer deri-

genom deras förening till ett helt, men snor dervid till en del åter upp det första
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arbetet. För att motverka detta äro nu de små hakarna vid den andra ändan i

rörelse; de vrida sig nämligen i motsatt riktning mot den stora haken och

återställa derigenom ständigt, livad den förra snor upp, samt göra, att duk-

terna i tåget ha samma snoningsgrad som förut. Hela arbetet skulle för öfrigt bli

mycket bristfälligt utan en enkel inrättning, bestående af ett kägelformigt trä-

stycke, leran eller hufvudet, som på längden har lika många fåror, som det

finnes dukter. Detta trästycke, som vid slagning af grofva tåg är så stort,

att det uppbäres af en kärra, sitter emellan dukterna (fig. 452, 453) och hin-

drar dem att genast på en längre sträcka lägga sig löst omkring hvarandra;

hopslutningen kan endast ske bakom lerans spetsiga ända och regleras här

genom tryckningar och andra handgrepp af en medföljande arbetare, hvilken

äfven efter behof skjuter leran vidare framåt.

Redan af tre dukter slås starka trossar, men de svåraste tåg eller kablar

uppstå derigenom, att man hopslår tre sådana trepartiga trossar eller kardlar

till ett. En kabel innehåller således 9

dukter i tre grupper, och antalet garn

i hela kabeln bestämmer hans kaliber.

För ett tåg af t. ex. 7 tums omfång
få de särskilda dukterna 37 garn, då

alltså i hela tåget befinna sig 333 så-

dana.

Att döma af det hittills sagda

synes tretalet spela en stor rol i rep-

slageriet, men enrådande är det dock

€j; man slår äfven trossar af 4 duk-
ter, men ännu högre tal förekomma
väl knappast. Så snart man emellertid

öfverger tretalet, blir en särskild åtgärd

nödig; trossen måste då få en mellan-

dukt, en »själ». Tre snodda dukter be-

röra hvarandra fullständigt inuti trossen och lemna intet mellanrum; men redan
fyra kunna ej längre göra det, utan skulle, om ej den nämda anstalten vid-

toges, bilda en ihålig eller fast mera, då den ena eller andra dukten likväl

skulle tränga sig in i ihåligheten, icke rund tross. Till fyllande af detta »skad-

liga rum» och för att hålla alla dukterna på lika afstånd från tågets axel

inlägges således en fin mellanpart. Någon tillökning i styrka får dock ej

derigenom tåget.

Fig. 454. Tågslagning öfver leran.

Maskinrepslageri. Det vanliga spinnhjulet är visserligen äfven en ma-
skin, men då vi här tala om repslageri med maskin, mena vi ej detta, ej ens

då det, såsom i stora fabriker är vanligt, drifves af ånga eller vattenkraft. Man
kan redan genom lämpliga inrättningar betydligt förkorta det vanliga förfa-

randet. Så t. ex. kan man med tillhjelp af den i fig. 455 afbildade maskinen

inne i sin bostad, i ett helt litet rum, ja, om man så vill, i spiselvrån öfva
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repslageri. Många, män som qvinnor, kunna på detta sätt utan ansträngning

öka sin dagspenning. Fabrikatet är liksom färdigt med ens och uppfyller alla

fordringar.

Man behöfver blott lägga hampa i knäet och sticka in henne i en liten

öppning, som man ser till venster på vår afbildning. Hampan snor sig om-
kring ett litet trekantigt trästycke och upplindar sig på en rulle. Så snart

apparaten sättes i rörelse, vrider sig den jernrain, som bär hela mekanismen T

i en riktning, medan rullen rör sig i en annan. Genom denna sinnrika före-

ning af de begge roterande rörelserna verkställes hampans snoning och snöret»

jemna upplindning på rullen. Den lilla maskinen kan drifvas med ånga; men

det är lika lätt att ersätta dragtrissan med en veftapp med trampa, och ar-

betaren, allt jemt spinnande sin

hampa, sätter då maskinen i rö-

relse med foten, liksom man
kringvrider en vanlig, slipsten.

Emellertid mena vi, som

sagdt, med dylika maskiner ännu

ej de hjelpmedel, som stå tåg-

fabrikationen i stort till buds.

Sådana tågspinnmaskiner ha i

England patenterats till stort

antal; mest bekanta äro de

maskinsystem, som uppfunnit*

af kapten H udd art, hvilken i

början af detta århundrade helt

och hållet egnade sig åt denna

^Sfe slöjdgren, sedan han insett felen

hos de vanliga tågen och funnit

medlen till deras afhjelpande

(patenttåg).

Hufvudskilnaden mellan

patenttåg och vanliga tåg är

följande. På de efter det gamla sättet förfärdigade tågen få de yttre lagren

en större spiral än de inre, blifva derigenom kortare, och alla dessa trådar

måste derigenom erhålla mycket olika grader af spänning. Genom tågets be-

gagnande blir felet visserligen mindre; de vridningar och böjningar, det un-

dergår, åstadkomma småningom en förblifvande sträckning af de yttre lagren,

skilnaden mellan dem och de slappare liggande inre blir mindre, och det märk-

värdiga förhållandet inträder, att tåget efter någon tids regelmässigt begag-

nande blir bättre, d. v. s. fordrar mera kraft för att sönderslitas, än när det är

alldeles nytt. Derhän, att trådarna taga alldeles lika del i motståndet, sträcker

sig emellertid ej denna förbättring, och detta är just det syfte, hvarifrån ma-

skinrepslageriet utgår. I ett patenttåg äro trådarna af mycket olika längd;

de innersta äro de kortaste, och de yttersta, som ha den största omvägen att

Fig. 455. Maskin för spinning af segelgarn och snören
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göra, de längsta. Detta åstadkommes derigenom, att man låter garntrådarna,

livar och en på sitt ställe, ingå till dukten just i den längd snoningen fordrar.

Garnet blir nämligen, och detta utgör den första skilnaden mellan det gamla

och det nya systemet, ej spändt, utan efter tjärningen upplindadt på omkring 1

fot höga rullar, af hvilka hvar och en upptager ungefär 24 skålpund garn.

Sedan det erforderliga antalet rullar blifvit uppsatt framför maskinen och deras

garnändar fastgjorda, gör sig det öfriga sjelft, och hvarje rulle lemnar så

mycket, som maskinen tar emot. Alla trådar i tåget få härigenom samma
grad af spänning. Men detta är åter ej, hvad man önskar, ty de yttre lagrens

Fig. 456. Maskin för slagning af patenttåg.

ofvan nämda eftergifvande vid begagnandet inträder naturligtvis äfven på

patenttågen, och följden skulle blifva, att de inre lagren slutligen skulle en-

samma få göra hela motståndet eller med andra ord: tåget skulle, i motsats

till hvad som i förra fallet egde rum, bli sämre genom begagnandet. För

att förebygga detta få dukterna före hopslagningen först ännu en eftersnoning,

d. v. s. de komma hvar för sig mellan två hakar, som vrida sig i motsatt

riktning. På detta sätt blir spänningen utanpå starkare än inuti och dermed

äfven utsidans efteråt skeende sträckning gjord oskadlig.

En annan egendomlighet hos tågmaskinerna är garnens ledning genom
ett s. k. register, d. v. s. en skålformig skifva med så många i koncentri-

ska ringar stälda hål, som dukten skall ha garn. I det hvarje garn före sno-
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ningen går genom ett af hålen och de olika ringarnas hål jemväl äro borrade

med hänsyn till den vinkel, som de olika garnlagren skola bilda mot duktens

medellinie, komma alla gamen att i det för hoptvinningen gynsammaste läget

förenas och ingå i dukten.

Efter dessa förutskickade anmärkningar skall det ej bli svårt att bilda

sig en allmän föreställning om den intressanta maskin, hvaraf vi i fig. 456*

meddela en afbildning. A7
i se till höger en ram för mottagande af garnrul-

larna, af hvilka livar och en skickar sin tråd genom den konvexa, med hål

försedda skifvan. Strax der bakom gå garnen genom ett rör, der de sam-

manpressas, och sedan vidare genom hjulverket, hviiket de lemna som en fär-

dig dukt för att upptagas af en stor haspel. Men då likväl ingen dukt upp-

kommer utan snoning, ligger den frågan nära: hvar sker här snoningen? Hon

försiggår i sjelfva det mellersta maskinpartiet från röret till haspeln. Det

lilla hjulverket i denna del bildar det egentliga registret och tjenar till att

under spetsigare eller trubbigare vinklar hoptvinna garntrådarna och derigenom

gifva dukten den önskade graden af löshet eller fasthet. Anordningen för de

olika graderna af snoning sker genom ombyte af hjul på registret; för att

spinna ett lösare nummer måste registrets maskineri, under samma hastighet

af den allmänna kringvridningen, gå fortare; garnet dragés sålunda hastigare

igenom och blir mindre snodt än i motsatt fall, som ger en hård dukt.

Andra maskiner, på hvilka grö fre trossar tillverkas och trossar slås

till tåg och som äfvenledes ha registerverk, likna mer de af gammalt

brukliga apparaterna och bilda ett slags repslagarhjul, som är stäldt framför

rullramarna och bär de vanliga kringlöpande hakarna. Men då af begge de-

larna dock endera måste gifva med sig och ramen vore för olämplig dertill T

är framåtskridandets rol här tilldelad spinnapparaten, och denna rör sig vid ett

tåg utan ända och på en jernbana i samma tempo allt längre, ända till 1000

fot, bort från ramen, ty alla repslagarbanor och tillhörande apparater äro

naturligtvis inrättade för mycket stora längder.

Hud dar t införde äfven den förändring, som i England kallas den varma
registreringen; han lät nämligen på en dertill inrättad maskin sno garnen, så

varma de kommo från tjärkitteln, till dukter. Härigenom uppkommer en så

fast sluten massa af hampa och tjära, att ingen fuktighet kan göra henne någon-

skada, och de på sådant sätt förfärdigade tågen ha befunnits 14 procent star-

kare än de vanliga. De egna sig synnerligt väl till stående gods på fartyg,,

hos hviiket det ej kommer an på smidighet, utan endast på hållfasthet. Be-

tänker man, att ett större fartyg, t. ex. ett krigsskepp af 100 kanoner, för sin

utrustning behöfver en massa tågvirke, som otjärad väger 1 925, men tjärad

2 350 centner och att endast i dockorna i Greenwich 200—300 fartyg ständigt

ligga på en gång, kan man förstå, hvilka massor af tågvirke endast den en-

gelska .marinen årligen behöfver. Om bord finna tågen så mångfaldiga använd-

ningssätt, att matroserna derigenom bli halfva repslagare och repflätare. Af
gammalt tågvirke förfärdigas om bord det s. k. sjömans g ar ne t, i det man

upplöser det förra i de särskilda garntrådarna och allt efter behof tjärar och
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hopsnor det. Detta sjömansgarn måste sedan på mångfaldigt sätt tjena till

hjelp vid tågens splitsning och omlindning.

Tågförbindningar. Det är lika ofta nödigt att hopskarfva ett brustet

eller två kortare tåg, som det förekommer, att ett för långt tåg måste för-

kortas på hållfast, beqvämt sätt, utan att något afskäres deraf. Tågändarna

måste på lämpligt sätt skyddas mot att sno upp sig. För vissa ändamål

måste de på regelbundna afstånd förses med knutar, för andra åter med
rännsnaror eller löpknutar. Man kan önska en hopknytning af två tåg på
det sätt, att hon ej åter skall upplösas och att hon skall bli så varaktig

som möjligt, men hon kan också för andra ändamål endast behöfvas för

Fig. 457—469. Knopar och tågverksförbindningar.

kort tid och måste då låta beqvämt upplösa sig igen. Det samma gäller

äfven om upphängandet och fästandet af tågändar på hakar, stänger m. m.

De många härvid brukliga formerna och förbindningarna i tacklaget, så väl som
de dervid öfliga handgreppen och förrättningarna, bilda ett rikt kapitel i sjö-

manskonsten och sjömansspråket, hvarur vi endast meddela ett litet prof i

fig. 457—469, som tillika visa tågförbindningar, hvilkas användning ofta öfver-

gått till andra tekniska fack.

a och m visa den s. k. bräm skots- och tälj repsknop en, hvarigenom

tågändarna tryggas mot att lösas upp, i det deras särskilda beståndsdelar

uppsnos och löst slingas om hvarandra. b är en på ett fartygs tacklage myc-

ket bruklig ögsplitsning, äfvenledes bildad genom hopflätning af de smalare

snörena (repslagarens dukter), c visar oss en knop, bildad på midten af
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ett tåg, matrosernas dubbla schåarknop; d— i visa oss olika sätt att hop-

knyta två tåg, dels genom hård hopflätning (d tågens splitsning), dels genom

hopslingning (g väfknopen, h kabelstek, i fiskarknopen), k visar en

Tiopslingning, hvarigenom långa tåg hastigt kunna förkortas; /, en valknop,
ger ett exempel på en knutslinga för fästning vid hakar och ringar. Genom n

lemnas slutligen en antydan om, huru en flätmatta ser ut, liksom sjömansarbetet

äfven på annat sätt faller sejlaren i embetet. Tågflätningar anbringas som

skyddande öfverdrag på gröfre tåg för att förekomma deras sönderskafning

genom annat öfver dem löpande tågvirke.

Slåendet af konstiga knutar spelade redan i den gamla tiden en mystisk

rol och måste understundom ersätta låssmederna och till och med skrifkon-

sten. Det berättas på många ställen om knutremmar, medelst hvilka de

gamla mejikanerna meddelade hvarandra sina tankar och som blott för de in-

vigda voro begripliga, men för hvar och en annan deremot gordiska knutar

(se band I, 482).

Bandlinor eller plattingar. De förut redan omnämda plattingama
bildas helt enkelt derigenom, att tre eller fyra goda, smala vanliga trossar

läggas bredvid hvarandra och med ett i zigzag tvärt igenom stucket snöre för-

enas till ett helt. Det är således ett nålarbete, men ett, som blott passade

för en jättefröken; vanligen utföres det af en kraftig och intressant maskin.

De tre eller fyra trossar, som skola sammanhäftas, löpa från sina matar-

hasplar först genom en varmkittel, der de genom tjärans uppmjukande blifva

något lätthandterligare, och komma sedan genast i ett slags tvinge, der de

ofvanifrån, underifrån och från begge sidorna röna ett tryck och ingenstädes

kunna komma undan. Men denna inrättning har på sidorna hål, genom hvilka

synålar komma fram, så vida man ännu kan gifva namnet nål åt en spetsig

stålstaf af minst 10 tums längd och nära x
/2

tums tjocklek, som medelst ma-
skinkraft stötes igenom fyra trossar. Två sådana stickvapen arbeta, ett

på hvardera sidan, och då de sticka sina hål snedt öfver, uppstår förstinget

till en zigzagsömnad. Två arbetare, en på hvardera sidan, ha nu den svåra

uppgiften att genom hålen, allt efter som de uppstå, träda den sammanbin-

dande hamptråden, hvilken naturligtvis måste fylla hålen och derför också är

nog jättelik att kunna gälla för ett rep eller åtminstone ett snöre.

Så grofva kablar, som man förr använde, tillverkas nu merajsällan;

medan ett omfång af 15 tum förr var en vanlig groflek, gör man dem nu

sällan tjockare än 10 tum och tar i stället för de högre numren hellre jern-

kettingar, hvilka i synnerhet till ankarets manövrerande nästan allmänt kom-

mit i bruk. Kettingar äro kedjor, hvilkas länkar äro gjorda med synnerlig

omsorg och fått en särskild, mot krafven på hållfasthet och lättrörlighet bäst

svarande form; de höra dock ej till området för vårt nu varande ämne, hvar-

emot en annan jernets användning till tågvirke, nämligen i form af jerntråd,

ej får bli oomnämd.
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Jerntrådslinor. Sådana infördes först i Klausthal på Harz af öfver-

bergsrådet Albert för malmuppfordring och ha sedan dess utbredt sig öfver

allt, emedan deras stora fördelar ej kunde förbises. De äro nämligen ej blott

mycket varaktigare än hamplinor, utan äfven så billiga i jemförelse med dem,

att de blott draga 1
/å af deras tillverkningskostnad. Som jämförelsepunkt

gäller dock härvid ej de begge linslagens groflek, utan deras bärkraft. En
hamplina måste vara 2—2 1

/2
gånger grö fre än den jerntrådslina, mot hvilken

hon skall svara i styrka, och härvid ligger åter en fördel på den senares sida.

Helt fina jerntrådar skulle liksom garn låta förarbeta sig på den vanliga

repslagarbanan, men vanligen användas gröfre nummer, och dessa måste annor-

lunda behandlas. Man har först och främst ett förfarande att genom handarbete

sno trådarna till parter och parterna till linor, hviiket väl fordrar få apparater,

men dock är något omständligt. Arbetaren har en jernnyckel med två handtag, i

hvars mellandel äro så inånga (3 eller 4) hål, som parten skall ha trådar eller linan

parter. Börjande vid den ena ändan af de sträckta trådarna eller parterna, för

han sin nyckel småningom, allt jemt snoende, ända till den andra ändan och sam-

manvrider sålunda delarna till ett helt. De ännu öppna, osnodda jerntrådsläng-

derna måste härvid genom med hål försedda brädlappar hållas åtskils, och utefter

denna sträcka måste ett antal personer vara fördelade, hvilka låta trådarna följa

med, i samma mån snoningen medelst nyckeln försiggår. Jerntrådslinorna kunna

göras så långa, man behagar, emedan man alltid kan foga en ny tråd till parten,

så snart en föregående är förbrukad, och det utan all knytning eller dylikt. Det

är nog att något förr, än han behöfves, införa tråden midt i parten, så att an-

talet trådar på en viss sträcka är ökadt med 1, och det nya förenar sig då oskilj-

aktigt med det gamla. För tillverkningen i stort ges det äfvenledes maskiner,

som arbeta hastigare och billigare än menniskohanden och hvilkas konstruktion

i allt väsentligt är den samma som för förfärdigandet af hamptåg.

Till skydd mot rost öfverdragas jerntrådslinorna och fyllas deras mellanrum

med en seg och smidig fettblandning, eller förzinkas trådarna, hvarvid insmörjnin-

gen med fett bortfaller. Det största framsteget i tågtillverkningen är dock i alla

händelser det, att tåg nu kunna göras af hampa och jern tillsammans, i det man
förser så väl dukter som trossar med en »hampsjäl», d. v. s. spinner jerntråd om-

kring en hampsträng. Härigenom ökas tågens böjlighet, utan att deras hållfasthet

minskas, och sålunda ha de begge medtäflarna hampa och jern förenat sig för att

åstadkomma, hvad som ej i samma grad skulle ha lyckats dem livar för sig.

Uppfinningarnas lok. VI. 27



Väfningen.

Hvad är en väfnad? — Indisk väfstol. —

-

Väfstol från pålbygnaderna. — Fornromersk

väfstol. — Ylle- och linneväfveriet under me-

deltiden. — Den nu brukliga väfstolen och hans beståndsdelar: garnbommen med spännverket,

redskapen med tramporna, solfven, slagbommen och skottspolen, bröstbommen med spänntrissan. —
Förberedande arbeten vid väfningen. — Spolningen för hand och med maskin. — Varp-

ningen. — Skärkronan. — Bomningen, inredningen, anknytningen och limningen. — Väfnin-

gen. — Hufvudväfnaderna: taft, kypert atlas. — Tramp- och dragväfnader. — Kontermarschen

och jacquardmaskinens föregångare. — Charles Marie Jacquard. — Jacquardmaskinen och

hans inrättning. — Bonellis elektriska väfstol. — Konstväfveriets alster. — Sjalväfveriet. —
Dubbla och ihåliga väfnader, piké, gas, sammet, mattor, gobeliner, band. — Maskinväfstolen. —
Skaftexcentrar. — Appretering: valkning, svedning, ruggning, skärning, mangling, moarering och

frisering. — Spetstillverkningen.

En väfnad ar en förening af två system garnändar, som rätvinkligt

korsa och omslinga hvarandra. Det ena systemet, som från början för väf-

vens hela längd anordnas af idel parallela ändar, kallas varp, ränning eller

k ett in g, det andra väft eller inslag. Det senare är en eller flera fortlö-

pande ändar, som fram och åter, den ena gången från höger till vens-ter, derpå

från venster till höger o. s. v., genomlöpa varpgarnet. Från väfnader skilja

sig virkade och spetsartade varor derigenom, att de förfärdigas antingen af

varpändar jemte ett snedt löpande inflätadt inslag eller endast af utspända
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varpändar eller ock slutligen af en enda, i vågformiga eller ormlika bugter

fortlöpande tråd, då genom mångfaldiga egendomliga slingningar sammanhän-

gande öglor eller maskor uppkomma.

Till förfärdigande af väfnader användes sedan lång tid tillbaka den van-

liga väfstolen, som till en början var af den största enkelhet och för inånga

enkla och släta väfnader är det ännu, men under tidernas lopp för mönster-

och konstväfnader utvecklat sig till ett mycket sammansatt maskineri. Från

det gamla Rom ha vi qvar afbildningar af väfstolar och dertill hörande red-

skap, af hvilka vi i fig. 474 och 475 återgifvit några.

Bland de lemningar efter pålbygnadsbyar, som man påträffat i många
af Schweiz' och Italiens sjöar o. s. v. och som häntyda på en sannolik ålder

af flera tusen år, förekomma ärVen väfnadsstycken af en så konstrik samman-
sättning (hg. 472, 473), att man länge trodde, att dessa slöjdalster härledde

sig från folk på en långt högre odlingsgrad och endast genom handelsförbin-

delser kommit i pålbygnadsfolkens ego. Man har emellertid lyckats eftergöra

sådana alster med väfstolar, som motsvara den i hg. 474 afbildade romerska,

Fig. 472, 473. Stycken af väfnader frän pålbygnaderna.

och vi torde således kunna antaga, att dylika redskap varit i bruk hos in-

byggarna i dessa märkvärdiga vattenbyar. Denna förmodan vinner ännu mera

sannolikhet derigenom, att man bland pålbygnadsruinerna påträffat alldeles

samma genomborrade sten- och lerkulor, af hvilka romarna på sina väfstolar

begagnade sig för att hålla den lodräta varpens särskilda delar (gäng) spända.

Till de äldsta anordningarna för tillverkningen af väfnader höra i alla

händelser de, som inderna ännu i dag använda och hvarmed de frambringa

sina underbara väfnadsalster. Det mekaniska är i dessa inrättningar ännu

mycket underordnadt; det mesta beror på det uppdrifna handlaget. Men deri

ligger också orsaken till, att det indiska väfveriet ej sjunkit ned till en blott

mekanisk handtering, utan förblifvit en konst, såsom väfveriet öfver hufvud

under forntiden.

Den indiska väfstolen (fig. 476) utmärker sig genom sin påfallande

enkelhet, och sannolikt väfva nutidens inder med alldeles samma redskap, som

deras förfäder redan for årtusenden sedan begagnat. Efter beskrifningar

består deras väfstol blott af två valsar eller bommar af bamburör och två
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Fig. 474. Fornromersk
väfstol.

skaft. Redskapet, hvarpå inslaget är upplindadt, tjenar på en gång till skott-

spole och slagbom; det har derför formen af en stor nätnål, som är något

längre än hela tygbredden. Denna enkla apparat uppslår väfvaren under nå-

got skuggrikt träd, vid hvars rot han gräfver ett hål för sina fötter och ne-

dre delen af skaften och utspänner sedan ränningen (varpen, kettingen), sedan

han med i gräsvallen nedslagna pinnar fäst de båda bommarna på behörigt

afstånd från hvarandra. De öfre skaften med deras lyftarmar fäster han på

någon lämplig gren; på de undre deremot knyter han en snara, hvari han

sticker foten och som sålunda ersätter trampan. Var-

pen upprullas ej, utan utspännes till hela sin längd

på gräset, hvarför ock regnväder ofta afbryter hans

verksamhet. Om aftnarna bär han åter väfredskapen

in i sin lilla koja.

Hos oss skulle ett dylikt enkelt väfveri redan

i väderleksförhållandena ha en förtretväckande fiende;

men ännu mer än dessa ha uppfinningsbegäret och

behofvet att skaffa sig något mera varaktigt fullkom-

nat väfverktygen. I vesterlandet voro spinning och

väfning hufvudsyselsättningarna inom hus, och i äldre

tider spans och väfdes så väl husbondfolkets som

tjenarnas hela beklädnad af lin och hampa, som de

sjelfva odlat. På Karl den stores tid funnos på de

större godsen särskilda bygnader, der qvinnorna spunno, väfde och sömmade.

Jemte lärft väfdes äfven ylletyg i stor mängd, och båda dessa slöjdgrenar

lingo, sedan det borgerliga lifvet i städerna utvecklat sig, en allt större bety-

denhet. Många nederländska och tyska städer kommo derigenom till stort

välstånd.

Ylle- och klädestillverkningens början går tillbaka till det åttonde år-

hundradet. Som hennes vagga torde kunna anses de af friserna bebodda

och genom sina vidsträckta hedar för fårafveln lämpliga nordholländska pro-

vinserna, i synnerhet städerna Kempten,

Zwolle, Deventer, Zutphen m. fl. Snart ut-

bredde sig detta yrke, som företrädesvis blef

en stadshandtering, till andra nederländska

orter och uppnådde i 14:e århundradet sin

högsta blomstring i Gent, Eriigge, Löwen, Utrecht m. fl. De på denna tid

i synnerhet af de oroliga klädesväfvarna anstiftade fejder och resningar gåfvo

Anledning till oupphörliga utvandringar, hvarigenom ylleväfveriet spreds till

nedre och mellersta Rhein, till Donau, Brandenburg, Sachsen och ännu längre

bort. Dessa oroligheter och fejder voro äfven orsaken till, att denna mycket

vigtiga nederländska yrkesgren i femtonde århundradet började allt mer gå
tillbaka.

Då på denna tid spinning och väfning skedde för hand, låter det för-

klara sig, huru det var möjligt, att en så stor del af befolkningen i flera af

Fig. 475. Fornromersk skottspole.
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dessa städer hade sitt uppehälle genom denna husslöjd. Många städer, der

klädeshandteringen redan sedan århundraden bedrifvits, ega henne till större

eller mindre grad ännu qvar, ehuru hon med få undantag öfvergått från

handtverk till fabriksrörelse. För att med ett jemförande exempel visa olik-

heten mellan dessa båda tillverkningssätt må blott nämnas, att medan förr

ett stycke på handtverksmässigt sätt förfärdigadt kläde för att noppas,

valkas, raggas, öfverskäras, färgas och pressas från väfvaren öfvergick i

lika många andra händer och i gynsammaste fall först efter månader hann

Fiff. 476. Indisk väfstol.

bli fullt färdigt, har deremot den fabriksmässiga handteringen ej sällan före-

tett exempel på, att fallfärdig vara kunnat utlemnas i handeln redan några

dagar, sedan den råa ullen anländt till fabriken, hvartill dessutom kommer,

att de af maskiner förrättade arbetena utföras vida bättre än de för hand.

Samma förhållande har egt rum inom linneväfveriet. Linnespånaden

har brutit väg för det mekaniska linneväfveriet, och härtill har jacquardma-

skinen som ett vigtigt hjelpmedel slutit sig. De vackra, ofta med stora mön-
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ster försedda linnedamasteraa, t. ex. borddukarna, som förr tillverkades på
handstol (simpelstol), väfvas visserligen ofta ännu på handstolar, men till större

delen på jaequardmaskinen.

Ville vi nu vidare följa väfveriets historiska utveckling, skulle vi mycket

snart stöta på frågor af rent teknisk natur, som vi först kunna fatta, se-

dan vi blifvit något mera bekanta med väfnadskonstens egentliga väsen och

hennes förnämsta verktyg, väfstolen. Vi uppskjuta derför denna historiska

framställning till längre fram och börja vårt ämne med en beskrifning af

väfstolen i hans allmännast brukliga form, under hänvisning till teckningen

å fig. 478.

Väfstolen är allt efter beskaf-

fenheten af de tyg, som derpå skola

tillverkas, af mer eller mindre om-
vexlande storlek. Stommen AAaa*
6—7 fot hög, 7—9 fot lång och

allt efter tyget 4—8 och ännu flera

fot bred, är för det mesta genom

flera längd- och tvarstyeken a a

sammanbunden till ett helt, mån-
gen gång dock äfven blott med
stöttor fäst mot rummets väggar

och tak. Han består vidare, som

figuren närmare utvisar, af fyra huf-

vuddelar:

1. Garn- eller kettingbom-
men med spänninrättning och

afstic kar ver k. Den på de bakre

väfstolsståndarna oftast kring jern-

tappar rörliga garnbommen B in-

nehåller den bommade varpen, som
under väfningen småningom aflin-

das och öfver bröstbommen C skri-

der fram mot tygbommen D, mellan dessa delar hålles utspänd och är fäst

vid garn- och tygbommen medelst genomträdcla träspröt, bomkäpparna. Vill

man, när väfstolen har en mindre längd, för limningens skull få en större

sträcka af varpen fri eller tillintetgöra det inflytande, som den föränderliga

tjockleken hos garn- och bröstbommen (om denna äfven begagnas som tyg-

bom) utöfvar på varpens läge och spänning, förlägger man garn- och tygbom-

marna högre eller lägre och anbringar i deras ställe sträckbommar (b och c) att

leda varpen och tyget. Derför anbringas garnbommen ej sällan vid öfre eller

nedre ändarna af väfstolsståndarna. Varpens spänning kan vara fast eller

rörlig. Den fasta åstadkommes genom ett vid garnbommen fäst tandadt hjul

e med spärrhake /, som håller garnbommen stilla, medan man genom en lik—

Fig. 477. Flamsk väfvare i 16:e

århundradet.
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artad spärrinrättning g på tygbommen I) håller varpen spänd. I många fall

är en rörlig spänning att föredraga.

Spänningens styrka står i förhållande till garnets och väfvens finlek och

täthet. En för stark spänning försvårar tillslagningen af inslagsändarna (skot-

tet) och trampornas rörande samt ökar varpgarnets benägenhet att brista;

vid en för svag spänning dereinot arbetar varpen in sig för mycket och väf-

ven blir slapp och ojemn. Det redan vid ränningens varpning bildade skelet

eller krysset bibehålles i väfstolen genom två flata instuckna träplattor, de

Fis. 478. Väfstolen.

«. k. skelspröten eller roderna d; derigenom kunna de omvexlande öfver

och under dessa spröt framgående varpändarna lättare hållas i ordning och

de, som brista, hastigare påträffas.

2. Redskapen och tram por na. För att väften skall kunna föras

in mellan varpändarna och sammanbindas med dessa, måste varpen delas,

d. ä. bilda ett skel. Detta sker derigenom, att man medelst skaften eller

kammarna drar en del af varpen uppåt och, för att åt skottspolen be-
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reda en ännu större öppning, på samma gång hans återstående del nedåt.

Hela anordningen for skelets bildning, skaften jemte deras upphängning, tillhö-

rande trampor o. s: v. kallas redskap. Står varpen i lärftartade väfnader

ej för tätt, äro alltid två kammar tillräckliga för skelets bildande, af hvilka

den ena omvexlande höjer eller sänker den första, tredje, femte, sjunde o. s. v.

och den andra den andra, fjerde, sjette, åttonde o. s. v. af de inredda varpän-

darna. Varpens uppåt dragna del kailas det öfre skelet eller öfre språnget,

det nedåt gående det undre skelet eller undre språnget och öppningens

storlek dem emellan sk el- eller språnghöjden. Kammarnas antal beror på
väfnadens beskaffenhet och kan vara 2—30 och ännu större. Hvarje kam
består af två tunna lister, solfkäppar, schakt or, på ett afstånd af 60

—

70 decimallinier, på hvilka solfven eller här fl ar na äro uppträdda. Solf-

ven knytas af tvinnad och för styrkans

skull fernissad bomulls- eller linnetråd eller

äfven af tvinnadt silke, som genom sling-

ning eller knytning bildar blott en snara

eller en ögla, eller ock inknytes ett sär-

skildt öga eller ring (maillon) af glas eller

metall. Man skiljer äfven mellan solfvens

vid öfre eller nedre skaftkäppen fästa öfre

och undre delar eller stolpar.

De på hufvudfiguren ej synliga solfven

äro i hg. 479 afbildade i sina olika former.

A visar ett af solfven i ett s. k. sats skaft;

dess öfre och nedre del äro hvarandra full-

komligt lika och upptaga varpändan på det

ställe, der de äro slingade om hvarandra.

Solfvens öfre och undre stolpar fästas ej

omedelbart på skaftkäpparna, utan medelst

ett genom deras öfre och undre ändar lö-

pande snöre. Satsskaften begagnas i Frank-

rike, England och norra Tyskland hufvud-

sakligast för bomulls- och linneväfning. B är ett dubbelsolf; hvar varpända

går här genom två af de nyss beskrifna solfven; den öfre stolpen i det främre

solfvet för henne i det öfre, den nedre stolpen i det bakom stående solfvet i det

nedre skelet. Dubbelsolf användas mycket på de lyonesiska sidenväfstolarna.

På de tre följande solfslagen C, D och E har öfverstolpen genom en

enkel omslingning eller genom knytning fått en ögla; de begge stolparnas för-

ening sins emellan är den samma som på A och B. C är en solfform, som

i Tyskland användes för många väfnader, F en i Amerika uppkommen form

utan stolpar, der solftråden a genom två enkla öppna knutslingor, medelst

hvilka den rakt genomgående andra solftråden b förenas med den första,

bildar ögat för väfnaden. G äro maljonger af metalltråd och bleck, som i

synnerhet begagnas för yllevaror, vid hvilkas väfning trådsolf ej skulle hålla.

Fi2. 479. Solf och solfögon.
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mellersta. Det öfversta och nedersta hålet äro för sol fvens öfre och nedre

delar, det för varpändan. // äro glasmaljonger, i synnerhet för sidenväf-

stolar och damastartade tyg, och här kunna tre eller flera varpändar gå

igenom samma maljong.

Redskapen har sin plats bakom slagbommen (fig. 478). Den öfre skaft-

käppen s är med snören, som löpa öfver rullar eller öfver en kring tappar

vridbar vals t, förenad med den andra kammens öfre skaftkäpp, så att

båda stå i jemvigt med hvarandra och den enas nedgående måste ha till följd

den andras uppstigande. Skaften föras nedåt genom tram por na r r, hvilka

likaledes genom snören äro upphängda vid de nedre skaftkäpparna. Tram-

pornas antal är för lärftsväfnader i allmänhet två. Afvikande och mera sam-

mansatta trampanordningar för andra väfstolar skola vid dessa beskrifvas.

3. Slagbommen eller skedklofven jemte väfsked och skottspo-
lar. Genom den i slagbommen insatta väfskeden eller ritten får varpgarnet

sin likformiga bredd; af henne tillslås' ock den med skottspolen införda väften,,

och på den styrka och likformighet, hvarmed detta sker, bero väfvens täthet

och jemnhet. Slagbommen eller lådan hikl (fig. 478) består af en träram

af något större bredd än varpen och uppbäres af det öfversta tvärstycket,

vändplankan hi. I denna sitta stift eller kammar af jern, som hvila i mot-

svarande lager m m på stolens öfversta långstycken och deri lätt röra sig. I

öfverstyckets öfverskjutande ändar äro intappade två nedhängande armar h l

och i k, på hvilka öfverlådan eller handslån l k kan nedskjutas öfver var-

pen; under henne åter sitter det tjockare och stundom särskildt belastade

understycket eller un der låd an, hvilken vid slagbommens pendelartade rö-

relse skall verka genom sin vigt. Emellan dessa begge delar insattes i längs

gående urnotningar väfskeden, äfven kallad kammen eller ritten. Hon
består af två 3—4 linier tjocka träspröt, som allt efter språngets erforder-

liga höjd på ett afstånd af 17—50 linier genom två ändstycken af trä äro

förenade till en ram, som innesluter rittändarna eller rören. Dessa göras af

plattvalsad stål- eller messingstråd eller af rör. Rörens antal och väfskedens

finlek bero på ränningsändarnas antal, liksom äfven på antalet ändar emellan

tvenne rör. Ett visst antal rör, som på några ställen räknas till 30, på an-

dra åter till 50, benämnes p åsman eller bund. Väfskedens längd beräknas-

efter antalet af dessa pasman.

Underlådans ofvanpå något sluttande sida bildar skottspolens bana T

som vid begge ändarna slutar med skyttellådorna. Den på handväfstolen an-

vända skottspolen är för det mesta af buxbom, stundom af palm-, apel- eller

pockenholtsträ, 5— 13 decimaltum lång, 7—17 linier bred, 8—13 linier hög och

utlöper i begge ändarna i en konisk eller kantig metallspets för att säkrare

glida igenom språnget. Man åtskiljer två slag af skyttlar: hand- och snäll-

eller ryckverksskytteln; den förra skjuter väfvåren genom det öppna ske-

let med handen, hvarför denna skyttel är i sin längdriktning något böjd; den

senare kastas fram och åter genom de i skyttellådorna befintliga studsarna, vid

hvilka äro fästa snörena o till ryckpinnen n. Utom af sin raka längdaxel
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utmärkes snällskytteln äfven af de på hans undersida befintliga små rullar, med

hvilka han löper på det undre skelet och underlådan. Den nu så allmänna

snällskytteln uppfans 1733 af engelsmannen John Kay i Bury i Lancashire.

Skyttelns mellersta del är urhålkad för att på den fasta eller rörliga

axeln, ten en, uppbära garnspolen. De insatta spolarna äro antingen rör-

liga eller fasta. De förra skjutas löst på tenen, der deras kringsvangning

regleras genom en mot spolen tryckande metallfjäder. Den fasta eller skarp-
•s polen deremot skjutes fast på tenen, och ändarna löpa lätt ifrån deri spet-

sigt formade spolen. Sjelfva spolrören äro af trä, papper eller rör, och de

sistnämda omlindas stundom i begge ändarna med en beckad tråd för att

förekomma rörets splittring. I skottspolens sida är insatt ett glas- eller

porslinsöga for garnet att löpa igenom.

Skall vid inslagen färg-

eller garnsort ombytas, kan

man genom den af Robert
Kay, en son till John, 1760

uppfunna dubbel- eller

vexellådan låta flera spolar

i önskad ordning omvexla

med hvarandra. Vi n c e n t ut-

förde sedermera dylika vexel-

lådor för tolf olika inslags-

färger. I stället för de vid

skottspolarnas vexling be-

gagnade flerrummiga lådor-

na, som höja eller sänka

sig, har man konstruerat an-

dra, som kunna flyttas i våg-

rät riktning eller ock äro

rörliga kring en axel.

4. B r ö s t b omm e n med
regulatorn och spän nar en.

Ar bröstbommen tillika tyg-

bom, förses han äfven med

en inrättning att upplinda

den färdiga väfven; han har

då i sin ena ända korsvis inborrade hål, hvari man med en instucken käpp

eller ett påskjutet kryss kan vrida honom. I begge fallen är han försedd

med ett tandadt hjul med spärrhake för att hindra honom från att löpa

tillbaka. I fig. 478 är krysset p anbragt på en lägre än tygbommen lig-

gande undre bom. Det är tydligt, att en allt för länge uppskjuten upp-

lindning väsentligt förkortar längden af skedklofvens slag. För att åstad-

komma en likformig och oafbruten mekanisk upplindning använder man der-

för regulatorn, som i allmänhet är så konstruerad, att vid hvarje sked-

Fig. 480. Spolrock.
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klofvens eller trampans rörelse ett spärrlijul föres framåt samt genom mel-

lanhjul eller en snäcka så mycket ingriper i ett på bröstbommen fäst kugg-

hjul, som motsvarar det rum, hvarje inslagsända upptager. Skelets högsta

punkt kommer då alltid att ligga på samma linie och skedklofvens sväng-

ningsrum alltid att förblifva lika stort. För attupplinda väfven på tygbom-

men sättes denna genom vigter i rörelse i den riktning, hvari upplindningen

skall försiggå, medan bröstbommen, för att kunna hålla fast och draga fram

tyget, förses med något skrofligt öfverdrag, såsom pålimmad sand, inslagna

spikspetsar, fiskhud o. s. v.

Derigenom, att inslagstråden för hvarje skott vänder tillbaka, samman-

drages varpen på bredden, hvarigenom en vågformig egg eller stad uppkom-

mer. För att Undvika denna olägenhet användes spännaren eller tempeln

q. Detta verktyg är linialformigt och af två delar så hopsatt, att det kan

förlängas och förkortas, samt är i de 15—20 linier breda ändarna besatt med
skarpa spetsar, som stickas i tygseggen. Spännaren måste derför anbringas

så nära som möjligt intill slagbommen, vara af något större längd, än tyg-

bredden fordrar, och med korta mellanrum rycka framåt jemte den färdiga

varan. Afven detta arbete låter verkställa sig genom mekanisk eller sjelfver-

kande tempel utan afbrott och utan arbetarens åtgörande.

Sedan vi nu skärskådat väfstolen, vilja vi vända oss till väfningens för-

arbeten för att slutligen öfvergå till henne sjelf. Yi få då tillfälle att närmare

förtydliga ett och annat, som vi vid beskrifningen af väfstolen måste förut-

sätta som kändt.

Väfningens förarbeten gälla både ränningen och väften. Förarbetena

i och för ränningen bestå i spolning, varpning, bomning och limning,

hvilka förrättningar för handväfstolarna likaledes utföras för hand, vid ma-
skinväfningen åter till största delen med hjelpmaskiner. Spånaden lemnas ej

alltid från spinnerierna i form af spolar, utan måste i allmänhet från härfvorna

öfverflyttas på särskilda små rör, hvarifrån han lättare kan aflöpa; detta för-

faringssätt kallas spolning, stundom äfven bobining.

Spolningen har till ändamål att bringa varp- och inslagsämnet i den

form, att det blir lämpligt för varpning (kettingsskärning) eller att inläggas i

skyttlarna, så vida man ej för det senare omedelbart begagnar sig af de från

mulespinnstolen aftagna spolarna (köps, pinkops, näsk). Spolningen kan

utföras antingen för hand på spolrocken eller med spolmäskinen; i förra fallet

drifves blott en spole i sönder, i det senare deremot på en gång 6—80 eller flera

spolar, som äro ordnade antingen i en eller två rader eller ock kretsformigt.

Särskild uppmärksamhet måste vid spolning på spolrock fästas dervid,

att garnets läggning blir sådan, att de särskilda hvarfven vid väfningen lätt

löpa af och ej flera hvarf på en gång följa med. Inslagsspolarna äro mycket

mindre än kettingsspolarna, som äfven kallas bobiner. Bomulls-, linne- och

ylleinslag förarbetas ofta vått, emedan det då är mjukare och böjligare, låter
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tätare packa sig i väfven och, hvad särskildt bomullstyg vidkommer, lemnar

större glans. För detta ändamål spolas antingen garnet vått eller lägges spo-

len, innan han användes, i vatten. Fig. 480 visar en spolrock, som äfven

kan användas föf varpens bobining, men här, såsom vid sidenväfveriet, an-

vändes för sådana spolar, på hvilka ändar från 8 bobiner (roquets) förenas. '

Vid användning af spolmaskinen uppsättas garnhärfvorna på lättrör-

liga kronor, eller ock tages garnet omedelbart från de på spinnmaskinerna

bildade spolarna, och garnändarna upplindas på spolrören. Dessa uppträdas-

Fig. 481. Spolning och varpning. Efter en garn mal teckning.

på spoltenar, hvilka antingen genom snodder, utgående från ett genom en

trampa igångsatt snörhjul, sättas i rörelse eller genom friktion följa med skif-

vor, hvarpå de stå eller ligga. Med godt garn göra spolarna omkring 300

hvarf i minuten. För att ändarna skola regelmässigt fördela sig på spo-

larna, ledas de genom små glasöglor på en fram- och åter- eller upp- och

nedgående stång och fortlöpa sålunda skrufformigt från den ena ändan af

spolen till den andra. Trådledarens rörelse åstadkommer man genom en

excenterskifva eller någon likartad mekanism.
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Från ränningsspolarna upplindas nu det för väfnaden erforderliga tråd-

antalet, hvilket åter beror af den blifvande väfvens bredd och den dertill an-

vända spånadens finlek, så att de, utspända, bilda ett fortlöpande parallelt sy-

stem af ändar, hvari väften kan inslås. Denna upplindning kallas

Varpning eller kettingsskärning. Det. dertill använda verktyget kallas

varpa eller skärkrona (fig. 482) och är en 8- till 16-armig upprätt-stående

trähaspel af något öfver 6 fots höjd och 10—12 fots omkrets. Nedre ändan

af haspelns hjertstock löper med en jerndubb i ett metallager, den öfre för-

längda axeln åter i ett vid

taket fäst halslager, så att

kronan med lätthet kan rö-

ras. Upptill finnas tre 5 tum

långa träpinnar, kryss- el-

ler skelpinnar, lässpin-

n ar. På den yttersta af

dessa pinnar fästes ett visst

antal med sina ändar före-

nade trådar, af hvilka sedan

hälften, en och en i sönder,

lägges i kryss (lägga skel

<?ller;taga lass) på de beg-

ge följande pinnarna, d. v. s.

<len .ena hälften läggas öfver

den andra och under den

tredje, den andra hälften

åter under den andra och

<5fver den tredje skelpinnen.

Vid skärkronans nu följande

kringvridning förenas alla

ändarna på hennes omkrets

som b andformiga remsor, läg-

gas i snedt gående spiral-

hvarf samt föras öfver (el-

ler under) den första af de två flyttbara skelpinnarna nedtill; vid den ytter-

sta vänder man samt går tillbaka under (eller öfver) nyss nämda pinne. Komma
nu vid skärkronans kringvridning åt motsatt håll spiralhvarfven upp igen,

Horsiggår skelläggning på förut angifvet sätt och samma förfarande upprepas,

tills gängen i erforderligt antal äro skurna. De ändar, som skäras på en

gång, aflöpa vanligtvis från å bobinställningen eller skärlatsen vågrätt

liggande eller upprätt stående spolar och ledas igenom glasringar, insatta i ett

bräde, sk är b rade, eller ock genom en stålring, som arbetaren håller i sin'

hand och med hvars tillhjelp han kan leda ändarna högre och lägre. I stället

för med handen kan skärkronan äfven sättas i rörelse med en särskild vef

Fia. 482. Skärkrona.
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och remskifva, hvarvid det på en ståndare flyttbara skärbrädet mekaniskt fö-

res upp och ned. Det är då upphängdt i ett snöre, som vid skärningen uppåt

eller nedåt upp- eller aflindas på den öfre förlängda ändan af skärkronans

axel och således höjer eller sänker trådföraren. Axelns groflek bestämmer,

längden af snörets upplindning för ett hvarf och således äfven på samma gång.

trådförarens hastighet och stigning.

Vår afbildning visar en skärkrona af det slag, som i Frankrike använ-

des. Skärlatsen består af två 5 tum höga små ramar, af hvilka hvarje innehåller

Fig. 483. Väfstol i 17:e århundradet efter en gammal teckning.

tio spolpipor. Genom den främre ramen löpa tio ändar från den främre spol-

raden, genom den bakre tio andra. Genom samtidig höjning' och sänkning af

de båda ramarna blir skelläggningen vid den öfre ändan för hvarje gång lätt

att utföra. Räknas nu 40 ändar på ett gäng, måste skärkronan kringvridas

fram och åter sä många gånger som den tillämnade ränningen räknar gäng.

Varpens längd är beroende på skärkronans omkrets och hvarfvens antal mel-

lan Öfre och nedre skelpinnarna. På det att alla ändar må blifva möjligast

lika långa, få de efterföljande hvarfven ej läggas på, utan tätt intill de före-
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gående. Man måste derför se till, att ändarna vid hvarje omlopp nätt och

jemt höjas sä mycket som bredden af samtliga ändarna i ett hvarf. Af samma
orsak är det äfven af vigt, att vid skärningen alla ändarna likformigt löpa af

spolarna, emedan för slappa eller för hårdt spända ändar kunna förorsaka rän-

der i tyget. Frän skärkronan afnystas eller, om det är silke, upplindas gar-

net på rullar. Först dragas likväl segelgarnssnören genom de vid öfre skel-

pinnarna bildade två skelen, anknytningsskelen, liksom äfven genom det

vid nedre ändan bildade bomskelet (hvarigenom varpen delats i halfva gäng),

hvarefter de tillknytas. Efter varpningen följer nu garnets anbringande på
väfstolen, den s. k. bomningen.

Bomningen är var-*

pens likformiga fördel-

ning och upplindning på
garnbommen. För detta

ändamål inskjuter man
i det omknutna bomske-

let b o m n i n gs r o d e r n a

,

inlägger en dylik i garn-

bommens spår och fast-

binder honom med snö-

ren. För att varpen skall

till hela sin bredd lägga

sig utefter garnbommen,

föres han genom en med
väfskeden likartad kam,

redkammen eller nyf-

feln, så att mellan

hvarje rör kommer 1
/4 ,

1
I2

eller ett helt gäng eller

10, 20 eller 40 ändar.

Af redkammens båda li-

ster, som kunna isärta-

gas, är den- undre för-

sedd med 15 linier långa

trä- eller messingspinnar och vid ändarna med två längre trätappar; sedan nu

det nämda antalet ändar blifvit inlagdt emellan dessa tänder, skjutes den öfre

listen eller deckein på tapparna så, att den undre listens pinnar intränga 2 till

3 linier i den öfres not och afståndet emellan båda blir något mindre än pin-

narnas hela höjd. När nu den i sina lager hvilande garnbommen medelst käp-

par eller en vef kringvrides, upplindar sig den af en annan person återhållna

varpen hårdt derpå, medan han genom redkammen undergår en fortlöpande

parallel delning och likformigt ordnas öfver hela bommen.

Mera regelbundet sker bomningen med den s. k. bomkronan, en våg-

rätt liggande haspel, på hvilken varpen upplindas omedelbart från skärkronan

Fig. 484, Varpens inredning.
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och livarifrån han sedermera öfverföres till garnbommen. Bomningen må ske

för hand eller medelst bomkrona, måste hon dock alltid utföras mycket lång-

samt, emedan man derigenom hastigare upptäcker afslitna ändar och friktionen

emellan dem minskas. På det att nu de särskilda garnhvarfven på bommen

alltid måtte likformigt utfylla honom och bilda en jemn yta samt de af red-

kammens tänder bildade öppningarna försvinna, måste redkammen oupphörligt

föras fram och åter, liksom man, för att bredden af de påbommade rännings-

lagren med den tilltagande diametern måtte blifva något mindre, måste gifva

honom en småningom tilltagande sned riktning, så att hans egen bredd deri-

genom blir mindre och den genomlöpande varpen smalare. Vid den påbom-

made varpens slut, då inredningen och anknytningen eller för silket drejningen

vidtaga, inskjutas i de omknutna skelen anknytningsspröten.

Inredningen och uppsnörningen. Efter bomningen följer ett arbete,

som egentligen tillhör väfstolen, nämligen inredningen eller varpändarnas

passering genom solfvens eller skaftens öglor och mellan väfskedens rör samt

uppsnörningen eller skaftens förbindande med tramporna. Inredningen ige-

nom solfven verkställes med solfk röken, men inredningen i väfskeden åter

af två personer med skedkroken. Den ena af de arbetande sitter bakom

redskapen och lemnar ändarna i ordning till den andra, som fattar dem med

kroken och drar dem igenom. Fig. 484 visar förfaringssättet vid detta arbete,

som för det mesta förrättas af flickor. Solfkroken är en med ett skaft för-

sedd 6—7 decimaltum lång metalltråd, som i främre ändan är tillplattad och

genom en sned inskärning bildad i form af en hake. Skedkroken är en 5—(5

tum lång och 5 linier bred messingsplatta, som på sin främre ända likaledes är

tillspetsad och försedd med en skåra.

Det mödosamma arbetet med inredningen kan alltid insparas, om den

nya väfven i skeden står fullkomligt lika med den föregående. Man afklipper

då från varpen den del, som ej afses för väfning (d rum men), strax bakom
redskapen och förenar dennas garnändar med den nyas genom anknytning eller

på silke genom drejning (snoning mellan fingren) och drar medelst drummen
den nya varpen fram mot bröstbommen så långt, att han kan fästas vid denna

eller vid den längre ned liggande tygbommen. För detta ändamål afdelas de

från slagbommen nedhängande garnändarna till knippen om 1 till 2 tum af

varpens bredd och sammanknytas. I alla öglorna inskjutes nu en käpp, som

sedan inlägges i spåret på tygbommen och fästes vid denna med snören. Stun-

dom knytes på ett afstånd af 1 tum från den första knutraden ännu en dylik

rad och emellan dessa dragés ett snöre, eller ock förenar man med knutarna

två starka trådar, som medelst snören fästas vid ett i bröstbommens spår in-

lagdt spröt. Man kan äfven fästa ett stycke buldan vid tygbommen och för-

ena denna med knutarna, som förut, genom i zigzag gående snörningar.

Trampornas upp snö min g vid de undre skaftkäpparna och de öfres

förening genom remmar eller snören, som löpa öfver små rullar eller en vals,
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skelsprötens anordning, lagning af brustna ändar, allt detta föregår närmast

limningen och väfstolens igångsättning.

Varpgarnets klistring och limning är en för alla väfnadsämnen med

undantag af silke nödvändig operation och har till ändamål att göra garn-

ändarna släta och tillräckligt starka att motstå friktionen mot väfskedens rör

och hvarandra. För bomulls- och linnevarp användes klister af hvetemjöl,

stärkelse, potatis, kastanjer, lafvar m. m. Dessa ämnen inkokas till behörig

fasthet och erhålla understundom dessutom en tillsats af kopparzinkvitriol,

alun, klorkalium, talg, lim o. s. v. för att göra klistret så väl varaktigare som

mera hygroskopiskt och smidigt. Klistringen sker längs varpen från skaften

åt garnbommen till med två borstar af läng svinborst, hvarmed arbetaren

öfverfar varpgarnet, med den ena på öfre, med den andra på undre sidan,

och genom fortsatt strykning glättar det.

Yllevarp limmas. Det från skärkronan afnystade garnet neddoppas i

tunn ljum limlösning, som sedan likformigt utpressas, så att blott så mycket

återstår, att garnet är genomdränkt. Till ändarnas särskiljande begagnas den

ofvan nämda grofva redkammen, som dras igenom den torkade varpen. Silkes-

varp undergår hvarken klistring eller limning, då silket i sig sjelft är tillräck-

ligt slätt och starkt och man dessutom måste undvika hvarje orening, emeäan

färg och glans skulle lida af väfvens tvättning.

Sjelfva väfningen, som först efter dessa förarbeten kan taga sin bör-

jan, tillgår på följande sätt. Väfvaren nedtrycker med foten den första (högra)

trampan och bildar genom två eller flera skaftkäppars upp- och neddragning

det öfre och nedre skelet, hvarvid alla ändarna i det ena eller andra skelet

måste ligga i ett plan, på det att vid derpå följande inskjutning af inslags-

ändan med skytteln ingen varpända må afslitas. Härefter kan slagbommen

antingen genast eller ock först efter nedtrampning af den andra (venstra)

trampan slås till; det förra kallar man slag vid öppet, det senare slag vid

slutet sk el. Nu följer inslagets inskjutning från motsatta sidan och derpå

allt efter omständigheterna bomslag eller trampning o. s. v. Slagets olikhet

utöfvar ett väsentligt inflytande på väfven. Vid väfning med öppet skel kan

inslaget till hela sin längd jemnt utbreda sig och blir mindre synligt, hvaremot

det vid väfning med slutet skel mera tillbakahålles och framstår gröfre mellan

varpgarnet, derför blir mera synligt och gör väfven för känseln mera fyllig

och tjock. Slag vid Öppet skel eger företrädesvis rum vid väfning af tyg, som

skola ha glans och appretyr, vid slutet skel deremot vid väfning af tunga

varor, som antingen utan eller före appreteringen skola ha en viss för kän-

seln egendomlig fasthet (griff). Önskas en ännu större tjocklek hos tyget,

brukas tvenne anslag. På detta sätt framskrider väfven för hvarje slag en

tråds bredd och upplindas i samma mån på tygbommen, sedan förut vid väfning

af många slags tyg inväfda ojemnheter och knutar borttagits medelst en liten

tång eller ock tyget både på längd och bredd skrapats och slätats med en

väl afrundad och glättad skifva af horn, stål eller jern.

Uppfinningarnas bok. VI. " 28
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Aro sålunda än handgreppen vid sjelfva väfningen något enformiga, kunna

icke desto mindre många olika tyg dermed åstadkommas och redan blott ge-

nom de olika sätt, hvarpå varpgarnet fördelas i skelen. I det man nämligen

ej hvar gång låter inslagsändan gå fram öfver den ena varpändan och under

den nästa samt alltså bilda två alldeles lika skel, af hvilka det ena innehåller

varpändarna 1, 3, 5, 7, 9, 11 . . . ., det andra 2, 4, 6, 8, 10, 12 . . . ., utan af-

delar varpändarna i grupper, hvilka samtidigt komma att ligga Öfver inslags-

ändan, kan man på mångfaldigt sätt förändra väfnadens utseende. Härigenom

kunna väfnadsalstren indelas i tre väsentligt olika slag, som ligga till grund

för alla de öfriga.

Grundformerna: taft, kypert och atlas. Olikheten i bindningen mellan

varp och inslag uppkommer genom det sätt, hvarpå varpen är inredd i skaf-

ten, genom snörningen, det är genom skaftens förening med trampörna och

sättet att använda dessa. De för de tre grundformerna egendomliga snörnin-

garna kallas derför äfven hufvud- eller grunds nör ning ar.

Inredningen, snörningen och trampföljden äfvensom den derpå grundade

förbindningen mellan garnändarna låta bildligt åskådliggöra sig, och man kallar

en sådan afbildning väfnadens mönster eller patron.

Lärft- eller taftartade väfnader. Tafts- eller lärftsförbindningen är den

naturligaste, äldsta och enklaste. För hvarje inslagsända delar sig varpen i

två lika delar, så att de på hvarandra följande varpändarna ligga omvexlande

öfver och under hvarje inslagsända. Härigenom får en lärftartad väfnad det

största antalet korsnings- och bindningsställen och sålunda jemförelsevis den

största styrkan.

I fig. 485 beteckna de vågräta linierna skaften, de lodräta till venster varp-

ändarna i ordning efter hvarandra, de till höger trampörna, de små cirklarna

bredvid de förras skärningspunkter inredningen och de i de senares skärnings-

punkter anbragta korsen uppsnörningen eller ett skafts uppbindning med den

trampa, som skall gå upp. Af figuren synes sålunda, att alla med udda tal be-

tecknade varpändar äro inredda på det första skaftet och lyftas genom nedtryck-

ning af den första trampan, hvarpå genom trampning å den andra det andra

skaftet och på samma gång alla jemna ändar lyftas och komma i öfverskelet.

Ett lärftsmönster visar i omvexlingen mellan ränning och inslagsändar en på-

fallande likhet med ett schackbräde, och i denna liksom i de begge följande

figurerra betecknas de ofvanpå synliga ränningsändarna med a och de ofvanpå

synliga inslagsändarna med b.

Vid väfning af tjockare, i synnerhet af sidentyg, inredes varpen på fyra,

sex eller åtta skaft. Ett dylikt tyg är gros de Naples, som på en bredd af

omkring 17 tum räknar öfver 2 000 varpändar fördelade på åtta skaft. Låter

man vid samma uppsnörning varpändarna falla öfver två inslagsändar, som
förenas i en särskild stad eller kantlist, eller hvarje inslagsända falla öfver
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två nära stående varpändar, hvarvid erfordras fyra skaft, uppkommer i förra

fallet refflingen (det s. k. cannelé eller ca ro lé) på varpen, i det senare på
inslagen.

Till de lärftartade väfnaderna taft, kläde, kattun, yllemuslin, batist

orleans, lyster, mohair, toile de soie, chaly o. s. v. sluta sig derför ytterligare

sådana, hos hvilka olikheten i ämne mellan varp och inslag ger upphof till reff-

lade, färgskiftande, flammiga, randiga och rutiga mönster, t. ex. ofvan nämda
cannelé, gros de Naples, gros grain, rips, chiné o. s. v.

Kypertartade väfnader. Från lärftsförbindningen skiljer sig kypertväf-

ven genom diagonalt fortlöpande, omvexlande bredare åsar och smalare för-

djupningar, som bildas genom platt liggande varpändar och undangömda in-

slagsändar eller ock tvärt om. För att åstadkomma dessa olika breda diago-

naländar måste samtliga varpändarna genom skaften delas i olika delar. Af
det förhållande, hvari denna delning sker, och rändernas deraf följande olika

bredd uppstå fyra särskilda kypert-
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Pig. 485. Lärftsnörning med två skaft.
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1 till 2 eller till 3, 4, 5, så att det

ena skelet innehåller 1
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och det andra på samma gång
2
/3 >

3
/4> % 5

/e °- s - v - af varpän-

darna, fås två sådana kypertarter.

De skilja sig endast derigenom, att

delningens större trådantal antingen

betäcker inslaget, eller ock inslaget

täcker ränningen. De sålunda upp-

komna två hufvudslagen kallas rän-

ningskypert och inslagskypert.

I det förra fallet bestämmes tygets

utseende af den öfvervägande varpen,

i det senare af det mera synliga in-

slaget. Den sidan, hvarpå varpen eller inslaget genom bredare eller högre

diagonalränder synes, kallas rätsida och detta slags kypertväfnader ensidiga

eller enkelt rätsidiga.

Då summan af de på öfre och undre skelet fallande varpändarnas för-

hållande- eller delningstal äfven tillika anger antalet af de erforderliga skaf-

ten och tramporna, kallas kyperten tre-, fyra-, femskaftad eller -delig.

Fyrskaftad ränningskypert är således den, der tre närstående varpändar täcka

tre efter hvarandra följande inslagsändar, och femskaftad inslagskypert den, der

fyra efter hvarandra följande inslagsändar betäcka fyra närstående varpändar.

Den tredje kypertarten förutsätter, att ett med det erforderliga skaft-

och trampantalet lika antal varpändar, hvilkas minsta antal kan vara fyra,

vid inslagsändans mottagande skiljer sig i två lika delar, så att t. ex. vid

väfning af en fyrskaftskypert vid första skottet den första och andra varpan-
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dan röra sig nedåt, den tredje och fjerde uppåt, vid andra skottet den andra

och tredje nedåt, den första och andra uppåt och slutligen vid fjerde skottet

den fjerde och första nedåt, den andra och tredje åter uppåt. Efter samma

regel delar sig den sexskaftade kyperten i tre varpändar uppåt och tre nedåt.

Denna kypert kallas dubbelt rätsidig, emedan han på begge sidorna har

fullkomligt lika utseende. Skaftens antal måste derför alltid vara ett jemnt tal.

Den fjerde kypertarten förutsätter, att det med det erforderliga skaft-

och trampantalet lika antalet varpändar, hvars minimum är fem, alltid måste

dela sig i två olika delar. Så t. ex. gå vid väfning af en femskaftad dylik

kypert vid första skottet det första och andra skaftet med sina varpändar nedåt,

det tredje, fjerde och femte uppåt, vid andra skottet det andra och tredje

skaftet nedåt, det fjerde, femte och första uppåt, vid tredje skottet det tredje

och fjerde skaftet nedåt, det femte,

Varpän(\ar.
Snörning. första och andra skaftet uppåt

o. s. v. På samma sätt kunna

dylika sex-, sju-, åtta- och fler-

skaftade kyperttyg åstadkommas.

Några skafttal lemna ännu flera

omvexlingar; så t. ex. kan talet

7 delas i 5 + 2 eller 4 + 3 och

talet 8 i 6 + 2 eller 5 + 3. Fig.

486 visar en femskaftad ensidig

inslagskypert.

Af det nu sagda är tydligt,

att kypertväfnader förete mera

glans och täthet än 1ärftartade

tyg, och detta så mycket mera,

ju mera fritt och mindre bundna

varp- eller inslagsändarna ligga.
^ Trampa.

Mönster.

De lodrätt stående siffrorna 1—10 utmärka inslagsändar. Kypertsnörnillgarna äro visserli-

Fig. 486. Femskaftad inslagskypert. gen mycket mångfaldiga och

kunna genom omvexlingar och

sammanställningar till antal ännu mycket mera ökas, det oaktadt arbetar dock

hvarje varpända alltid efter samma regel, blott ett skott före eller efter sin

närmaste granne, hvaraf följer, att alla bindningsställen få en diagonal rikt-

ning. I jemförelse med lärftsförbindningen medger det mindre antalet bind-

ningspunkter en större täthet (tjocklek och tyngd) hos tyg med samma garn-

finlek. Den på olika sätt föränderliga randformen ger kyperten ett behagligt

utseende och tillåter användning af ett sämre inslags- eller varpgarn, allt

efter som man genom fritt liggande varp- eller inslagsändar vill ge tyget dess

utseende.

Bland ränningskypertarna kunna af kardullsväfnader nämnas de under

åtskilliga namn förekommande buckskin och kasjmirtygen, af kamgarns-
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väfnaderna kasimirerna, af lärften dräller och bolstervar, af bomullstygen par-

kum, af sidenväfnaderna levantiner, croiséer, bombasiner.

Inslagskypert förekommer som kasinett, merino, napolitän, paramatta,

halfsidenlevantin m. fl.

Till de dubbelt rätsidiga kypertarna höra tibet, batavia, croisé, kypert-

flanell, lama.

Den fjerde arten af kypertförbindning 'förekommer mindre ofta vid van-

lig väfning, oftare deremot vid väfning efter jacquardmönster.

Varpändar. Snörning.

Mönster, Trampa.

De lodrätt stående siffrorna 1—16 utmärka inslagsändar.

Fig. 487. ittaskaftadt atlas.

Atlas eller satin. Medan på kypertartade väfnader bindningarna mel-

lan inslag och varp beröra hvarandra och bilda snedt löpande linier, finnas

deremot hos atlas et inga sammanhängande, utan endast spridda bindnings-

ställen. Till denna allmänna olikhet sluta sig följande särskilda egendomlig-

heter hos atlastygen. På hvarje atlasväfnad omfattar en varpända ett visst

antal inslagsändar, så att hon på tygets rätsida måste ligga öfver dem alla

utom en. Hvarje följande varpända omfattar på samma sätt ett lika antal

inslagsändar; dock ha bindningspunkterna för två på hvarandra följande rän-
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ningsändar ryckt framåt åtminstone två inslagstrådar. De fritt liggande varp-

ändarna ge denna väfnadsart ett slätt utseende och en utmärkt glans.

Går följaktligen en ränningsända öfver sju inslagsändar, men ligger under

den åttonde, kallas ett sådant atlas åttaskaftadt eller åttadeladt, då till

hvarje uppsnörning räknas åtta varp- och åtta inslagstrådar och till dess

åstadkommande fordras åtta skaft och åtta tram por. Skaftantalet vid väf-

ning af ett atlas låter alltid dela sig i två med hvarandra ej delbara tal, af

hvilka man kallar det mindre fortskridningstalet. Det är t. ex. på ett åtta-

skaftadt atlas tre. På ett sjuskaftadt kan samma tal vara två och tre; på ett

femskaftadt är det tre, på ett nioskaftadt två och fyra, på ett elfvaskaftadt två,

tre, fyra eller fem, emedan talet 11 lika väl kan delas i 2 + 9 som i 3 + 8,

i 4 + 7 eller i 5 + 6.

Om man derför på mönstret i fig. 487, som framställer rännings- och

inslagsändarnas skärningspunkter på ett åttaskaftadt atlas, räknar ifrån en syn-

lig varpända eller det här streckade bindningstället med fortskridningstalet 3

lodrätt uppåt och vid sista enheten hoppar öfver till nästa varpända, påträffar

man en andra bindningspunkt o. s. v., såsom de med 3 betecknade fälten

antyda. Räknar man åter från en bindningspunkt med den andra addenden,

här 5, nedåt, ger den sista enheten ett bindningställe 5 på nästgränsande rän-

ningsända.

De mest bekanta väfnader med atlasbindning äro drällar, engelskt skinn,

lasting, åtskilliga satiner och sarser o. s. v. Dessutom förekommer atlasbind-

ning i tyg med olikartade ytor, hvilka ha atlasbindning på den ena och lärfts-

eller kypertbindning på den andra eller ock atlas på begge sidorna. En sådan

bindning mellan två olika snörningar är t. ex. moleskin: ett sexskaftadt atlas

på den ena och treskaftad kypert på baksidan. Afvenså kunna tyg på begge

sidorna vara åttaskaftadt atlas eller på ena sidan femskaftad kypert och på
den andra ett mycket tunt atlas (satin de chine).

Före jacquardmaskinens införande kunde man endast på ett besvärligare

och dyrare sätt åstadkomma mönsterväfnader, och vi skola nu i korthet redo-

göra derför.

Tramp- och dragarbete. Med tramparbete betecknar man framställ-

ning af sådana mönsterväfnader, som åstadkommas genom skaft och trampor

och hvilkas förändringar och olikhet bero på 1) skaftens antal, 2) sättet för

inredningen, 3) uppsnörningen, 4) trampornas antal och 5) ordningsföljd. Vi

ha redan förut visat, huru vid skaftens samtidiga upp- och nedgående varpen

delas i öfver- och underskel och derigenom de enkla bindningarna uppkomma.

I motsats till varpändarnas höjning genom skaft- och skaftkäppar sker deras

upplyftning här genom dragning medelst de s. k. kor derna. I stället för

att gå genom de i ett skaft förenade solfven dragas de genom idel särskilda,

på snören hängande solf, och alla i väfnadens bredd lika liggande varp-

ändar förenas på en körd och lyftas genom denna på en gång, all-

deles som förut skett genom ett skaft. De tvärsöfver varpen likformigt åter-
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kommande solfraderna kallar man tillsammans harnesk. Alla lodräta snören,

dragsnören, som lyfta harnesksolfven, gå igenom ett vågrätt liggande

bräde, drag- eller harneskbrädet, och äro nedtill belastade med 6—8 tum

långa jerntrådar eller ett mindre bly- eller jernlod, för att solfven skola hållas

spända och efter lyftningen åter falla ned.

Från tramparbetet skiljer sig dragarbetet äfven derigenom, att vid det

senare skelet endast bildas genom lyftning och ej tillika genom samtidig ned-

dragning af varpändarna. Skelet blir derför ej heller så högt, som om
skaften delade varpen i öfver- och underskel. Häri ligger orsaken, hvarför

skelbildningen genom kontermarsch vid många väfnader är att föredraga och

hvarför man för att öka skelets höjd lägger varpen omkring V3
af skelhöjden

under horisontalplanet. Om de varpändar, som genom dragning lyftas, skola

bilda mönstret eller bottenväfven, är allt

efter mönstret och väfnadens beskaffenhet

mycket olika; för att underlätta arbetet

följer man dock dervid alltid gerna den

regeln, att vid väfning af större mönster,

hos hvilka antalet af de på mönsterfiguren

kommande varpändarna är större än anta-

let af dem, som höra till bottnen, den se-

nare lyftes uppåt och figuren bildas på den

undre sidan. Fordrar figuren åter ett

mindre antal varpändar, föredrager man
att lyfta dessa, så att rätsidan kommer
uppåt. På sidenvaror ligger rätsidan

alltid nedåt, och på sådana väfnader,

der inslaget bildar mönstret, är det ofta

fallet.

För att nu hos så väl mönstret

som bottnen åstadkomma den erforder-

liga bindningen kunna ej alla varpändar,

som tillhöra mönstret eller bottnen, lyftas eller lemnas orörda eller tvärt om,

utan en del af garnändarna, som bilda mönstret, förblir orörd och en del af

bottengarnet lyftes i öfverskelet eller tvärt om. För detta ändamål kan man,

förutsatt att mönsterändarna sjelfva äro enkla, genom dragningen eller harne-

sket binda dem genom lyftning, hvarför bindningspunkterna i mönsterteck-

ningen eller patronen måste införas, eller ock kan denna bindning ske genom

skaften (grundskaften), liksom fallet är vid damastväfning. Grundskaften ha

sin plats mellan harneskredskapen och slagbommen, och deras solf måste ha

långa öglor, på det de genom snörena uppdragna varpändarna må kunna

obehindradt lyftas. Så snart nu medelst harnesket samtliga mönsterändarna

blifvit upplyfta, höjas genom det uppåtgående grundskaftet för bindningens skull

bottenändarna ännu ett stycke och neddrages af det nedgående skaftet den redan

upplyfta mönsterändan åter till underskelet, hvarefter inslaget kan ega rum.

Fisr. 488. Kontermarsch.
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Det nu beskrifna väfnadssättet har förr varit ganska utbredt inom vårt

land, innan Almedals maskinväfda fabrikat blifvit så spridda; metoden är hos

oss allmänt bekant under namn af den ekenmarkska.
På de äldsta dragstolarna, på kägel- och simpelstolen, med hvilka

man redan för 500 år sedan i Spanien väfde mycket konstrika kyrkoskrudstyg

och tapeter, sker snörenas uppdragning för hand med dragsnören, på cy-

linder-, lärfts- och jacquardmaskinen deremot genom en mekanisk
inrättning med p latin er och på snörmakarstolen genom trampor medelst

s. k. högskaft och vickpinnar eller hjelphästar. Namnet på den förstnämda

väfstolen härleder sig derifrån, att hans dragsnören äro försedda med träknap-

par eller käglor, medan de på den andra äro fästa på en vid golfvet befintlig

snörbom. Cylindermaskinen har för platinernas lyftande en vals, hvars yta

är besatt med stift, och lärftsmaskinen för samma ändamål ett mellan två

valsar utspändt stycke buldan med fastlimmade träklossar. Dessa anordningar

äro dock nu mera nästan helt och hållet undanträngda af jacquardmaskinen,

hvars företräden af den särskilda beskrifning, vi strax skola lemna, lätt skola

inses. Men liksom jacquardmaskinen, såsom tramp- eller skaftmaskin, äfven

användes till skaftens upplyftning, har man redan förut genom kägel- och

simpelstolen eller genom cylinder- och lärftsmaskinen vunnit samma syfte.

Kontermarsch- och jacquardväfning. De ofvan beskrifna grundtygen

och hufvudsnörningarna medgifva dels i och för sig, dels och i synnerhet ge-

nom sin förening mångfaldiga förändringar, hvaraf några redan äro omnämda.

Sådana smärre mönster, som åstadkommas genom kombinering eller olik-

artad användning af grundsnörningarna och följaktligen blott med skaft och en

förändrad eller konstmässig inredning eller trampning, brukar man gifva namnet

fantasibindningar eller armurer. Denna klass af väfnader står följaktligen

emellan de enkla väfnaderna och de med större mönster utförda och bildar

derför öfvergången till det egentliga mönsterväfveriet.

Utförandet af sådana mönster underlättas i hög grad genom begagnandet

af trampmaskinen, hvarigenom det invecklade arbetet med ett större antal

trampor bortfaller; i följd af denna förenkling har äfven ett stort fält öpp-

nats för tillverkningen af småmönstriga tyg.

Det återstår oss att omnämna ännu en hjelpmaskin, som vid väfning af

mångskaftade tyg har mycken användning och af trampmaskinen sättes i gång

på ett enkelt sätt. Denna är den s. k. konterm ar schen. Man förstår

dermed ett system af häfstänger, som äro fastsnörda vid skaftkäpparna och

trampom a för att medelst de senare åstadkomma de i solfven inredda varp-

ändarnas upp- och nedgång på det sätt, att vid den första trampans rörelse

nedåt det första skaftet dragés uppåt och det vid den andra trampan an-

knutna andra skaftet på samma gång nedåt. Fig. 488 visar en konter-

marsch, sedd framifrån, af hvars båda här aftecknade trampor — deras antal

kan naturligtvis efter behag ökas — den ena här visar sig nedtryckt, a beteck-

nar den nedtryckta, a' den upplyfta trampan. Den förra är genom ett långt
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snöre förenad med den skaftet A neddragande korta häfstången eller kort-

lattan b och genom ett kort snöre med den långa häfstången c, långl åt-

tan, som vid sitt nedgående drager med sig ned den öfre häfstången d er

topplattan, medelst ett vid ändan d af hennes längre arm fäst snöre, hvarvid

ändan e af den kortare armen rör sig uppåt. Det vid b snörda skaftet A
dragés sålunda nedåt och det vid e snörda skaftet B uppåt. Alldeles på
samma sätt är äfven trampan a uppsnörd.

Tramp- eller skaftmaskinen utför nu kontermarschens och sålunda

alla skaftens rörelse genom en enda trampa och gör det till och med möjligt

att på mångfaldigt sätt förändra skaftens upp- och nedgång, så att man
t. ex. kan efter behag och vexelvis använda olika snörningar. Vid använd-

ning af inånga skaft för små
mönster låter denna anordning

med stor fördel begagna sig.

Hans konstruktion grundar

sig på den så utomordentligt

vigtiga jacquardmaskinen,
en uppfinning af den betyden-

het, att en teckning af upp-

finnaren sjelf bör föregå den

närmare beskrifningen deraf.

Joseph Marie Jac-

quard föddes den 7 juli 1752

i Lyon. Hans far var verk-

mästare i en sidenfabrik och

hans mor mönsterläserska. Det

högst ansträngande arbetet i

de der varande sidenfabrikerna

sträckte sig den tiden ända

ned till barnen och lade fröet

till en sjuklig och tryckt fa-

briksbefolkning. Detta förhål-

lande ingaf den unge Jacquard

redan i hans tidigare ungdom

en obenägenhet för faderns yrke, ehuru denne ville, att han skulle egna sig deråt,

och derför ansåg den skolundervisning, hvarom gossen enträget bad, öfver-

flödig. I sitt tionde år förlorade Jacquard sin mor och kom derefter till en

slägting för att lära sig bokbinderiet. Under denna tid tänkte han redan

oupphörligt på möjligheten att förbättra de olyckliga arbetarnas ställning;

visst är, att denna sträfvan bidrog till utvecklingen af hans mekaniska anlag.

Jacquard var 20 år, då hans far dog; hans arf var mycket litet och bestod

hufvudsakligen i en väfstol. Han var derför villrådig, om han skulle köpa

sig en häftlåda eller egna sig åt väfveriet. För att kunna sätta sina idéer i

verket valde han det senare. Hans ställning blef dock allt bekymmersammare,

Fig. 489. José ph Marie Jacquard.
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och innan de förändringar, hvarpå han arbetade, skänkt honom den ringaste

nytta, kora han i en - så tryckande belägenhet, att han måste öfvergifva sin

fädernestad samt hustru och barn för att i ett gipsbrott vid Bugey förtjena

sitt uppehälle.

Emellertid utbröt revolutionen, till hvilken han med hänförelse slöt sig.

1793 återvände han till Lyon, kämpade som underofficer bland stadens för-

svarare mot konventets armé, måste efter stadens uppgifvande fly och ingick

jemte sin 17-årige ende son vid Rheinarmén. I en träffning vid Hagenau

föll sonen vid hans sida, dödligt träffad af en kula. Trött vid soldatlifvet, an-

höll han nu om sitt afsked och återvände i sorg till Lyon.

Enligt en 1794 offentliggjord berättelse hade under det föregående årets

uppresning 40 000 af denna fabriksstads invånare omkommit och 10 000 flytt.

Den förr så blomstrande industrin var så godt som tillintetgjord. För att i

någon mån åter höja henne sökte man genom ett direktoriebeslut förmå de

^utvandrade arbetarna att återvända till fäderneslandet.

Efter sin återkomst fullföljde Jacquard med ifver sina planer till

utförande af en hjelpmaskin för mönsterväfveriet, allt jemt med tanken på

de dervid använda barnens olyckliga ställning. Uppfinningen hade redan

mognat i hans hufvud, men bristen på penningar hindrade hennes utförande.

Lyckligtvis fann han några klarsynta och frikostiga gynnare, som, inseende

värdet af hans ide, anskaffade nödiga medel till maskinernas byggande.

Härigenom blef det Jacquard möjligt att 1799 bringa sin lattdragningsmaskin

till stånd och förevisa en sådan på industriutställningen i Paris 1801, der han

fick sig tillerkänd bronsmedaljen. Stod än denna sinnrika uppfinning i afse-

ende på enkelhet och ändamålsenlighet långt efter hans senare väfmaskin,

löste han dock derigenom den uppgift, han föresatt sig, och såg äfven sin ma-

skin införd i många af Lyons fabriker.

Den 2 januari 1802 erhöll han ett patent dera på 10 år; häraf gjorde

han dock ej något bruk, sökte endast till arbetarnas bästa ge sin maskin den

största möjliga fulländning. Så mycken uppmärksamhet hade dock hans upp-

finning väckt, att myndigheterna i Lyon åt honom uppläto en arbetslokal i

de sköna konsternas palats mot vilkor, att han utan ersättning skulle under-

visa unga väfvare i den nya maskinens skötsel. För detta ändamål måste

han af egna tillgångar göra ej obetydliga förskott för material och åtskilliga

förnödenheter, hvilka han aldrig fick ersatta. Från denna praktiska skola

och sin verkstad blef han efter två års verksamhet för en annan angelägen-

hets skull kallad till Paris.

Slöjdföreningen i London och samtidigt äfven det franska sällskapet för

yrkesflitens uppmuntran hade båda utsatt ett pris för uppfinningen af en not-

bindningsmaskin. Jacquard löste denna uppgift till sitt fäderneslands heder.

Förste konsuln lyckönskade honom till uppfinningen. Ofvan nämda sällskap

tillerkände honom den 2 februari 1804 sin stora guldmedalj och en summa
af 3 000 franc. Han anstäldes vid konservatoriet för konster och slöjd
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{conservatoire des arts et métiers), och härmed voro hans lycka och rykte

grundade.

. Sedan han sålunda ändtligen kommit i en för sig passande verknings-

krets, kunde Jacquard förverkliga sina fruktbärande idéer. Han uppfann

och förbättrade en mängd maskiner, i synnerhet för väfverierna och band-

tillverkningen. Här såg han äfven för första gången spillrorna af en mön-

sterväfmaskin af Vaucanson, afsedd för samma ändamål som hans egen

patenterade maskin. Jacquard företog sig att iordningställa den vaucansori-

ska maskinen, om hvilken han förut knapt ens hört talas; maskinen visade

sig dock i hög grad olämplig, då så väl kostnaderna för hans byggande som

kraftåtgången för hans skötsel voro allt för stora.

Från sin lyckliga verksamhet vid konservatoriet hemkallades nu Jacquard

till sin fädernestad. Efter mogen öfverläggning reste han, dit för att öfver-

taga ledningen af ett arbetshus, der tillverkningen af yllemattor skulle införas.

Be förespeglingar, man gifvit honom, blefvo dock långt ifrån uppfylda, då man
ej ens stälde till hans förfogande de medel, som den afsedda tillverkningen

fordrade.

Men hans vistelse vid konservatoriet och i synnerhet hans bekantskap

med den vaucansonska maskinen hade emellertid för honom varit af den stör-

sta vigt, ty han hade i den senare funnit de flesta af de huvudbeståndsdelar,

han så sinnrikt förstod att använda för sin nya, från lattdragningsmaskinen

fullkomligt skiljaktiga väfmaskin, i det han nämligen i stället för den vaucan-

sonska mönstervalsen satte prismat med korten.

Redan 1805 uppträdde han med den efter honom uppkallade maskinen,

som nu väckte stort uppseende, lemnade sådana åt flera fabriker till begag-

nande och erhöll deröfver de mest hedrande vitsord.

Då afgjorde ett kejserligt dekret, gifvet Berlin den 27 oktober 1806,

öfver hans framtid. Lyons municipalråd förständigades derigenom att tillför-

säkra honom en lifstidsränta på 3 000 franc, hvaraf efter hans död hälften

skulle tillfalla hans hustru. Mot denna ersättning skulle han till staden Lyon

öfverlemna samtliga sina uppfinningar och maskiner som dess egendom. Ett

annat dekret hade förut tillerkänt honom en premie af 50 franc för hvar med
hans maskin försedd väfstol.

Ehuru nu Jacquard oaflåtligt bemödade sig att gifva sin maskin den

största möjliga fulländning och få honom införd äfvensom att genom anstälda

*prof visa hans användbarhet, var dock, trots de kejserliga dekreten och trots

den honom för hvarje i gång varande maskin beviljade premien, hans verkliga lön

föga afundsvärd. Hans idéer och modeller blefvo af andra på ett orättfärdigt

sätt tillgodogjorda, och om han äfven i sin oegennytta kunde fördraga detta,

träffades han dock på det smärtsammaste af otacksamheten och afunden just

hos dem, hvilkas bästa hans uppfinning i främsta rummet afsåg. Hans lif

var till och med mången gång i största fara. Man släpade hans original-

maskiner till Place des Terraux och uppbrände dem till stor förlustelse för en

skådelysten folkmassa. Afven de i andra fabriker uppstälda jacquardmaski-
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nerna sönderslogos af ursinniga folkhopar. Men ej nog härmed, handelskam-

maren (conseil des prud'hommes) instämde honom äfven för sin domstol, då

verkmästarna fordrade skadeersättning för den förlust i tid och material, som

genom den nya maskinen tillskyndats dem. Den af fabrikanter bestående

rätten fälde honom, och endast på hans enträgna framställning förunnades

honom att söka åvägabringa motbevisning. Jacquard hopsatte nu åter en af

sina maskiner och utförde dermed i Palais S:t Pierre inför ett stort antal

åskådare en mönsterväfnad, för hvilken hans maskin förklarats olämplig. Man
måste frikänna honom.

Alla dessa vedervärdigheter fördröjde visserligen införandet af denna

maskin, hvilken utlandet redan erkände som ett mästerstycke; det oaktadt ar-

betade redan 1825 af de 30 000 väfstolar, som i Lyon och dess omgifningar

voro i gång, mer än en tredjedel med jacquardmaskinen.

Staden Lyon återgaf Jacquard den honom fråntagna lifräntan och lät

genom en af sina förnämsta konstnärer utföra hans bild, som förvaras i mu-
seet derstädes. Som en offentlig upprättelse erhöll han efter industriutställ-

ningen 1819 hederslegionens kors, en utmärkelse, som väl sällan gifvits åt en

lika värdig, måhända aldrig åt en värdigare.

Sedan han hunnit målet för sina önskningar, drog sig Jacquard tillbaka

från affärslifvet och verldsbullret. Ehuru måttlig, var dock hans pension till-

räcklig för hans ännu måttligare behof. På ett litet landställe med en täck

trädgård i Oullins nära Lyon framlefde han med sin hustru i stor tillbaka-

dragenhet sina återstående dagar, som en vis utan bitterhet öfver de veder-

värdigheter han genomgått. Här dog han äfven den 7 augusti 1834. Ett

träkors var länge den enda vård, som utvisade stället på Oullins' kyrkogård,

der hans stoft hvilar, tills 1861 handelskammaren i Lyon lät resa en präktig

marmorvård på grafven.

Omedelbart efter hans död hade dock fabrikssyndikatet i Lyon öppnat

en insamling till en minnesvård öfver Jacquard, hvilken i form af ett brons-

monument ändtligen 1840 restes framför Botaniska trädgården.

Jacquardmaskinen är i fig. 490 afbildad i perspektivisk genomskärning.

I stommen A A af trä (eller jern) kunna, liksom på väfstolen, fyra hufvuddelar

urskiljas. De äro:

1. Platinerna eller krokarna a a med vidhängande snören b b. Vid

hvarje snöre är nedtill ett mönstret motsvarande antal harnesksolf anknutet,.

så att med samtliga snörena alla harnesksolf och varpändar kunna lyftas.

Det ges blott få undantag härifrån, t. ex. vid väfning af piké, der blott en

del af varpen går genom harnesket, den andra delen åter genom grundskaften*

Träplatinerna ha i sin öfre ända ett inskuret hak, de af jern deremot en

hakformig omböjning, medelst hvilka lyftningen sker. Platinerna stå på den

vid stommens nedre del fästa platinplankan A' A'.

2. Kniflådan c, som upptager det af trä- eller jernslåar d d bestå-

ende knifgallret och vid trampans nedtryckning upplyftes genom en häfstång e
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eller ett öfver en trissa löpande snöre, hvarigenom de vid knifvarna hängande

platinerna kunna efter behag lyftas.

3. De vågrätt liggande nålarna eller stötarna // med påträdda

spiralfjädrar gg i nållådan ha till ändamål att trycka platinerna a a ned

från knifvarna och derefter med fjädrarnas tillhjelp åter påskjuta dem.

De af jerntråd gjorda nålarna ha derför på hvardera sidan om platinen

en till honom tätt anslutande utvikning, hvarigenom fram- och tillbakaskjut-

Fig. 490. Jacquardmaskinen.

ningen åstadkommes. Blir platinen genom ett vid nålens främre ända mö-

tande motstånd skjuten tillbaka och ned från knifven, hoptryckes och spän-

nes derigenom den lilla messingsspiralen g, som är uppträdd på nålens om-

böjda bakre ända och trycker efter motståndets upphörande platinen åter

mot knifven.

4. Lådan h med prismat, valsen eller cylindern i, fjädern k för

lådans rörelse och klykan eller hunden l för cylinderns kringvridning. För



Fig. 491. Jacquardväfstolen.
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att ett önskadt antal platiner a a skall kunna lemnas i den ställning, de inne-

hafva, eller lyftas, måste de från lyftningen uteslutna afhakas från knifvarna,

men de, som skola lyftas, deremot förblifva vid dem fasthakade. Detta åstad-

kommes genom mönsterkort af papp, som lägga sig framför prismat. Dessa

kort ha nämligen i enlighet med patronpapperet eller mönstret blifvit af kort-

slagningsmaskinens stålstämpel så genomborrade, att de derpå fördelade öpp-

ningarna komma att ligga midt öfver de omkring 3 linier djupa, i valsen i

tätt borrade hålen. Öfver allt, der korten ha hål, måste följaktligen de nå-

got framom nålplankan m utskjutande nålspetsarna, när de stöta emot pris-

mat, intränga uti det, så att på knifvarna qvarlemnas och lyftas lika mångar

platiner. Härigenom lyftas äfven de vidhängande platinsnörena eller korderna

b och genom dem solfven och varpändarna. Men på samma gång kniflådan

drar upp platinerna, aflägsnar sig prismat så småningom från nålplankan mr

och spiralfjädrarna g trycka de afhakade platinerna åter framåt. Under lyft-

ningen gör prismat genom hundens ingripande i dess ändspetsar, laterntap-

parna o, ett fjerdedels hvarf. Härpå låter man den tunga kniflådan åter

falla ned, hvarvid den i tryckfjädern nedgående rullen p med ett starkt an-

slag pressar lådan jemte prismat med det nya kortet tätt

emot nålplankan m och för den följande lyftningen vm

tillbakatränger de platiner, som ej skola deltaga deri.
Yn

Två inom lådan anbragta grofva spiralfjädrar q v

trycka genom tvärstycket r på tapparna o och hindra TV

prismats allt för lätta kringvridning. Utom dess van-

liga framåtgående rörelse genom den vid kniflådan fästa

och inuti fjädern uppstigande rullen p, hvarigenom lå-

dans svängning och valsens kringvridning medelst hun-

den ega rum, kan genom den sistnämda medelst snöret s

äfven en tillbakavridning af prismat (repetering af ett visst antal kort)

åstadkommas. I stället för fyrsidiga prismer har man äfven användt sexsidiga.

Korten ha i sina begge ändar två bindhål, genom hvilka snören trädas

på det sätt, att de korsa hvarandra i kortens mellanrum. Dessa sålunda som

ett band utan ända hopbundna kort låter man löpa öfver lättrörliga valsar,

hvarvid hakarna u på lådans undersida tjena till lager för den öfversta val-

sens tappar. För att fasthålla och regelbundet framskjuta korten har prismat

på hvar sida två piggar v och hvarje kort två motsvarande hål.

Utom den olikheten, att jacquardmaskinerna kunna till största delen

vara förfärdigade af trä eller helt och hållet af jern och af omvexlande stor-

lek med 2-, 4-, 6-, 8-, 10- och 12-hundra platiner, har man äfven utbytt

nålfjädrarna mot en elastiskt verkande utböjning å platinen. Äfven har man
för att få ett större skel gifvit de för skaftrörelser afsedda jacquardmaski-

nerna (trampmaskinen) ett samtidigt med platinlyftningen nedåt gående pla-

tinbräde.

På jacquardmaskiner med 600 platiner har hvarje rad 50 hål, så att

en 200-kroksmaskin räknar fyra, en för 400 åter åtta sådana rader. På
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Fig. 492. Patronpapper
till ett jacquardmönster.
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större platiner deremot komma 75 till 100 och ännu flera hål på hvarje rad.

-Som utgångspunkt för solfsnörena och korthålen brukar man antaga det bortre

hörnet på venster hand, från väfvarens plats räknadt, så väl på galler- eller

snörplankan som äfven på prismats vågräta öfre sida och räknar vid enkel

anordning efter kortets bredd eller smala sida och alltid ifrån samma rad,

der begynnelsepunkten befinner sig.

Jacquardmaskinens förening med väfstolen åskådliggöres genom fig. 491.

C betecknar de förenade korten, D prismat, L den med platinsnörena före-

nade rustningen, M trampan för kniflådans lyftning, O tygbommen och P
väfskeden eller ritten. På bröstbommen är för väfvens regelbundna frammat-

ning anbragt en regulator, hvars häfstång sättes i rörelse genom ett med tram-

pan eller slagbommen förenadt snöre a; b äro drag-

snörena för ryckverket.

För att visa ett enkelt exempel på ett mön-

sters öfverflyttning från patronpapperet till korten

välja vi fig. 492, som på tygets bredd skall upp-

repas 25 gånger. Då nu denna figurs rapport

utgör åtta rännings- och åtta inslagsändar, erfordras

8 x 25 = 200 platiner och 8 kort. Hänger, som i

detta fall, blott ett af kettingens solfsnören på hvarje

platin, kallar man anordningen enkorig eller en-

delig. Skulle man åter använda samma (200-

kroks-) maskin för en dubbelt eller flera gånger så

bred väfnad med samma mönster, måste från sam-

ma platin utgå två, tre, fyra, fem solfsnören för

att lyfta de lika ränningsdelarna af den erforder-

liga bredden, och rustningen måste då bestå af två,

tre, fyra, fem kor eller delar, och hennes anordning

kallas då två-, tre-, fyrkorig o. s. v.

Beteckna nu de hvita rutorna i det ofvan

nämda mönstret (fig. 492) ränningen och de svarta

inslagen, motsvaras de på hvarandra följande kor-

ten (fig. 493) af mönstrets med samma romerska

siffror betecknade inslagsändar, och de mörka hålen på korten följa hvar-

andra likaledes på det sätt, de lika arabiska siffrorna under mönstret angifva.

En öppning eller en svart punkt har till följd en lyftning af varpen eller

en hvit ruta och tvärt om.

Mönstrets inläsning (levering, lissage) är förarbete för kortslag-

ningen. För mönstret å fig. 492 är förfarandet vid inläsningen följande.

För det första kortet blifva af snörena i en mönsterstol (lissage), sådan som

fig. 494 visar och under den ofvan nämda förutsättningen, att de hvita rutorna

äro varpändar, som skola lyftas, de 3 första lemnade, 2 tagna och derpå

åter 3 lemnade. Med samma omvexling inläsas de öfriga 24 mönstren för

det första kortet af en 200-kroksmaskin. För det andra kortet heter det: 2
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lemnas, 1 tages, 2 lemnas, 1 tages och 2 lemnas o. s. v. De tagna och lem-

nade snörena, simpelkort, af hvilka de förra motsvara den del af varpen,

som skall lyftas, åtskiljas genom ett tvärs igenom infördt snöre eller lats.

Uppdragas dessa, ordna sig kortslagningsmaskinens platiner så, att de mot-

svarande nålarna genomborra det framför lagda kortet.

Den elektriska väfstolen. För att bespara den mången gång betyd-

liga utgiften för kort, hvilka vid stora mönster ofta uppgå till tusenden, äro

många försök gjorda. Telegrafdirektorn Bonelli i Torino utförde tanken att

från en mönsterritnings metalliska yta sätta elektromagneter i verksamhet och

genom dessa medelst vågräta nålar föra platinerna öfver jacquardmaskinens

knifvar (1853). Han gaf hvarje lyftkrok (platin) en särskild magnet, hvars led-

ningstråd förde till mönsterritningen och gjordes verksam, allt efter som han

vid mönstrets rörelse framåt stötte på en metallisk yta på teckningen eller

ej. Sjelfva anordningen skola vi längre fram något närmare lära känna.

Mekanikern Hipp fullkomnade vidare denna apparat, så att dermed

1857 i Torino väfdes ett stycke tyg, hvars mönster var 13 1
/2 fot långt och

Uppfinningarnas bok. VI. 29
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motsvarade 40 000 kort. Andra konstruktioner förskrifva sig från Mauraené

i Reims och mekanikern Bréguet. De bibehöllo den gamla jacquardmaski-

nens hufvuddelar, nämligen de hängande platinerna, de vågräta nålarna med

deras fjädrar och kniflådorna. Nålarna stäldes endast något annorlunda, medan

fjädrarna, i stället för att verka dragande, tryckte på nålarna. Hvarje nål

har äfven här sin lilla elektromagnetiska spiral och dragés tillbaka genom

strömmens framkallande, hvarigenom haken blir fri. Vid häftygets lyftning

höjas då de platiner (och följaktligen äfven deras varpändar), genom hvilkas

spiraler strömmen går. Elektromagneterna ligga i en låda, som vid hvarje

lyftning ryckes intill nålarna, men vid häftygets tiilbakagående åter intar sitt

gamla läge och lemnar nålarna fria.

Men huru göras nu elektromagneterna verksamma? Genom en vals, på

hvars omkrets mönstret anbringas med messingsstift som ett tapisserimönster

(in carro). Sådan var mönstercylinderns inrättning på Bonellis första maskin.

Sedermera har han gifvit honom en väsentlig förbättring, som gör den dyra

cylindern med hans stiftteckning Öfverflödig, i det han med ett hartsartadt

oledande ämne uppritar mönstret på en stanniolremsa. Detta mönsterblad läg-

ger sig omkring en cylinder och glider fram under en rad metallspetsar, af

hvilka hvar och en står i särskild ledande förbindelse med en elektromagnet.

Den elektriska strömmen går in i cylindern, men kan derifrån blott komma
genom de spetsar, som beröra den ej bestrukna stanniolytan. Det är samma
princip, som ligger till grund för några telegrafapparater, bland andra den

mycket omtalade caselliska. Dervid dragas och lyftas nu alla de platiner och

varpändar, som stå i förbindelse med mönstret, medan alla andra förblifva

orörliga.

Ännu har man visserligen ej med Bonellis väfstol ernått, livad man från

flera håll hoppats. Emellertid ligger dock måhända i denna uppfinning fröet

till en ändamålsenlig omgestaltning af väfmaskinen.

Sjalväfningen. Under benämningen sjal känner man redan sedan länge

ett för mellersta Asien egendomligt, af den finaste råvara väfdt tyg, hvilket förr

blott sällan, men efter fransmännens fälttåg i Egypten oftare kom till Europa

i form af stora hvita skärp af kasjmirull med kypertväfnad i enkla färger och

utsiringar samt i flera länder framkallade en mer eller mindre likartad efter-

härmning och fabriksmässig tillverkning. Nu mera förstås likväl under denna

benämning en mängd, företrädesvis till fruntimmersdrägten hörande tyg, hvilka

mer eller mindre likna de äkta själarna och med olika grad af fulländning tillver-

kas hufvudsakligast i Frankrike, England och Wien. Råämnet till de österländ-

ska själarna är det fjunlika fina ullhår på kasjmir- eller tibetgeten, som ligger

gömdt under den långa, mycket gröfre raggen. Naturen har med en mycket

varm pels skyddat de nämda djuren mot de hastiga temperaturväxlingarna i

dessa Asiens höglända trakter. Då efter vinterns slut den fina ullen lossnar

från huden, tillvaratages hon genom djurens kamning. Efter ullens rening

sorteras hon mycket noga och spinnes på den nationela spinnrocken, churkan.
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Dessa mödosamma och kostbara väfnader syselsatte förr en mängd arbetare-

i

Kasjmir, Persien, Afganistan ni. fl. länder, och när man hör berättas, huru

t. ex. 20 arbetare behöfde ett helt år för att tillverka två superfina själar,

kan man lätt fatta, huru priset på ett sådant fabrikat kan uppgå ända till

13 000 kronor och derutöfver.

De äkta själarnas oförlikneliga skönhet och höga pris väckte till och

med i Paris mycket uppseende samt tilldrog sig särskildt industriidkarnas upp-

märksamhet. Först lyckades det B el lan ger i Paris att lära känna sättet

för de orientaliska själarnas tillverkning och temligen fullständigt eftergöra

dem, och efter honom den franska industrins störste befrämjare, den berömde

fabriksförläggaren baron Tern au x, hvilken äfven gaf denna slöjdgren större

fulländning och tillverkade de under namnet ternauxsjalar bekanta fabrikaten.

Med stora svårigheter anskaffade han kasjmirull från Asien och förärade kejsa-

rinnan Josephine deraf tillverkade kostbara själar. Han är grundläggare af

den för Frankrike så utomordentligt vigtiga ståltillverkningen, till hvars höjande

han sedermera ytterligare väsentligt bidrog derigenom, v att han efter många
bemödanden slutligen lyckades införa 400 stycken kirgisiska getter, härstam-

mande från de tibetanska, och på sina landtgods framalstra så utmärkta ull-

sorter, att de kommo de tibetanska mycket nära.

Utom för ullens finhet, som gör väfnaden ofantligt lätt, utmärka sig de

orientaliska själarna i synnerhet för sina herliga mönster och behagliga harmo-

niska färger, så att den europeiska sjaltillverkningen från konstnärlig ståndpunkt

ej kunde bättre göra än att häri helt och hållet följa de asiatiska förebilderna

och göra den främmande stilen, såsom oöfverträfflig, till sin egen. Själarnas

bottenväfnad är fyrskaftad kypert.och består liksom mönstrets inslag antingen

helt och hållet af ren kasjmirull (paris-, ternaux- eller kasjmirsjalar), eller

består bottnen af tvinnadt florettsilke och mönsterinslagen af kasjmirull, eller

begge af mycket fin ull (de s. k. hindukasjmirsjalarna från Lyon), eller är

bottnen till en del florettsilke, till en del bomull, mönsterinslagen mer eller

mindre fin ull (wien-, engelska och skotska själar, nimes-, elberfeld- och ber-

linsjalar o. s. v.).

En hufvudskilnad mellan de äkta och eftergjorda själarna består äfven

deruti, att de förra broscheras, d. v. s. äfven de minsta färgade mönsterpar-

tierna utföras genom särskilda skottspolar och derför utan baksida, hvaremot

på de senare (lanserade) själarna alla inslagsändarna fortlöpa genom väfnadens

hela bredd, ligga på baksidan till en del fria, måste bortskäras och följakt-

ligen erhålla en afvigsida. Dessutom tillverkas under olika namn själar helt

och hållet af silke eller kamgarn, af silke och kam- eller bomullsgarn och

väfvas, som satin, tibet, gas, krepp, muslin in. fl., släta, randiga, rutiga samt

i åtskilliga mönster. På dubbelsjalar falla afvigsidorna inåt.

Dubbeltyg eller rundväfnader. Liksom en väfnad genom motsvarande

inredning och uppknytning kan utföras med dubbla rätsidor, kunna äfven genom

samma medel två nära öfver hvarandra liggande ränningar genom inslagen

väfvas till en slang- eller säckformig väfnad eller vid beröringspunkterna mellan
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större eller mindre mönsterpartier samman väfvas. Man kallar dylika väfnader

r un d vä fnåder. På några artiklar, t. ex. lampvekar och sprutslangar, äro

begge ränningarna af samma beskaffenhet; på andra åter är begge rännin-

garnas färg olika, såsom särskildt är fallet med de först i Kidderminster

i England tillverkade och derefter benämda yllegolfmattorna, äfvensom med

ytterplaggstyg. Begge väfnadssorterna bindas i mönsterfigurernas gränser,

Fig. 495. Gas. Fig. 496 — 498. Nålar med hakar, ögon och gafflar

för krysskelets bildande.

hvilka i teckningen äro hvarandra fullkomligt lika och blott skilja sig till fär-

gen, så att på den ena sidan de färger bilda figuren, som på den andra utgöra

bottnen. Inslagsändarna vexla vid lika färger alldeles som varpändarna och

öfvergå vid figurens gräns till den andra sidan

på det sätt, att om de på öfre sidan bilda en

röd figur, uppstår i det undre tyget en lika fär-

gad botten. En temligen allmän artikel af

detta slag är de i Berlin tillverkade nattrocks-

tygen, på hvilka varpen och inslagen äro tre-

och fyrfärgade och färgerna merendels så valda,

att den ena sidan har en ljus, den andra åter

en mörk botten. Ett sådant tyg får, allt efter

som man håller det, ett olika utseende och kan

följaktligen nyttjas på begge sidorna. Allt efter

som de särskilda väfnaderna af dessa dubbeltyg

äro af samma täthet och sammansättning eller

icke, kunna vid deras tillverkning bestämda

regler för inredning och uppknytning uppställas.

En annan dubbelväfnad är piké, ett till

täcken och västar mycket användt bomullstyg.

De båda på sina särskilda bommar upplindade

ränningarna förblifva åtskilda, ända tills sär-

skilda trådar i den ena och andra varpen bildas. Den öfre väfven kallas

botten, den undre foder. Till bottnen användas finare och dubbelt så mycket

ändar för varp och inslag som till fodret. De af bindningslinierna inneslutna

fälten synas upphöjda och liksom tillsydda eller stickade, deraf namnet.

Fig. 499. Solf.
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En närbeslägtad tillverkningsart är den, då två plysväfnader på en gång

förfärdigas på den af Chabod-Debonel i Lockeren i Belgien konstruerade

väfstolen. Denna har två garnbommar. Med den delade varpen bindes pol-

kettingen omvexlande i öfver- och underväfven, hvilka stå ungefär 3 linier

ifrån hvarandra och genast skäras med en skyttelartad knifinrättning, som på

en jernstång går fram och tillbaka mellan väfvarna.

Gas, sammet, mattor, tapeter och band. Från de nu omtalade väf-

naderna, liksom de längre fram omnämda mattorna och tapeterna, skilja sig

gas- och sammetsväfnaderna mycket, då hos de senare en del varpändar korsa

och slinga sig om hvarandra annorlunda än hos de förra.

Fig. 500. Ganiändarnas läge i sammet.

Tillverkningen af gas, hvars bindningssätt fig. 495 visar, beror på bil-

dandet af ett krysskel. En varpända a måste tagas öfver eller under en

nästgränsande och denna omslingning fasthållas af inslagsändan b. Af de

båda hvarandra korsande trådarna kallas den, som ligger till höger i varpen

och här är skuggad, snodd- eller poltråden; han ligger alltid i underske-
let. Den till venster kallas den fasta trå-

den och ligger alltid i öfverskelet.

Ett krysskel kan åstadkommas på

flera sätt. Dertill kan användas en staf

med nålar, hvilka antingen äro försedda med Fig. 501. Sammet med taftbotten och

små hakar eller gafflar (såsom på den ry-
t&

ska stickningen, fig. 496 och 498) eller med ögon, såsom på fig. 497, hvari-

genom snoddtråden fattas och dragés öfver den fasta tråden. Eller begagnar

man ett särskildt inrättadt skaft, som antingen är det s. k. perlhufvudet eller

ett vanligt satsskaft C, hvars undre stolpe är slingad omkring det långa solf-

ögat e på ett hälft solf I), såsom i fig. 499 är fallet. Hvarje pol- eller

snoddtråd a går genom det halfva solfvets öga e och på samma gång genom

ögat på ett längre bakom liggande solf A, hvarje fast ända b åter genom

ögat på ett bakre samhörande solf B.

Af det nu sagda blir lätt att fatta, huru krysskelet och gasen sjelf bil-

das. Vid neddragningen af gassolfvet C med den s. k. tunga trampan fäster
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sig understolpens öfre ända på undre delen af solfögat e, och när den i det

senare inredda snoddtråden kommer ned i horisontalplanet eller till den fasta

ränningen, är han på venstra sidan om den fasta tråden. Vid ytterligare ned-

trampning af solfvet C dragés äfven det halfva solfvet D djupare ned, tills

slutligen ögat e:s öfre del träffar snoddtråden och drar honom ned på venstra

sidan, hvarefter kryssningen fasthålles genom en inslagsända. Efter den lätta

trampans nedtryckning följer inslåendet af en ny inslagsända.

Genom korsningen erhålla så väl poltrådarna som solfven i gasskaftet

en stark spänning, och man gör de förra mera eftergifvande derigenom, att

man för dem använder två garnbommar (styck- och polketting). I stället

härför kan dock en bepröfvad, ehuru mindre känd anordning användas. Garn-

bommen är försedd med en remskifva och kan vid nedtryckning af den tunga

trampan släppas något efter, hvarigenom varpen blir så lös, som krysskelet

fordrar. Denna tillställning kan med ringa kostnad anbringas på hvarje gasstol.

Sammet. De sammetsartade väfnaderna ha den egendomligheten, att

de på den taft- eller kypertartade bottenväfven ega en upprättstående eller

tillstruken hårlik betäckning, floret eller polen. Floret kan åstadkommas

genom inslagen eller också genom en särskild varp. Det förra sättet användes

vid: tillverkning af bomullssammet, det senare vid tillverkning af det egentliga

sammetet af silke och ylle, liksom äfven af fe Ib.

Floret bildas genom ett egendomligt förfaringssätt vid väfningen, i det

man, om polvarpsändarna bilda öfverskelet, inlägger en nål eller metalltråd,

som tillslås, och efter omtrampningen inskjuter inslaget. De af polvarpen

kring nålen bildade öglorna bibehållas under väfningens fortgång, äfven om
nålen borttages. I hg. 500 äro varpändarna betecknade med C, inslagsän-

darna med T. En del af varpgarnet bildar maskorna eller öglorna B. Allt

efter som nu de sålunda uppkomna öglorna uppskäras eller icke, skiljer man
emellan skuret och o skur et sammet. Fig. 501 visar de uppskurna öglorna

eller floret P\ de ej uppskurna P, lärftsbottnen a och den inväfda nålen h.

Sker uppskärningen blott delvis, kallas sammetet hal fs k ur et. Med plys för-

står man ett sammet med längre flor; längst är det på felb, dock kallar man

äfven yllesammet företrädesvis plys.

Det är tydligt, att polvarpen måste tagas längre än bottenvarpen, ju

gröfre de inväfda nålarna äro, eller ju större öglorna skola blifva. På vanligt

sammet är polvarpen omkring sex gånger längre än bottenvarpen. Medan der-

för på sammet bottnen efter behag kan täckas allt efter polvarpens täthet och

florets längd, kan på manchester ett längre hår blott derigenom erhållas, att

bindningsställena anbringas längre ifrån hvarandra, i följd hvaraf det är spar-

sammare fördeladt på bottenväfven.

Vid detta väfnadssätt tjenar en del af inslagen (botteninslagen) till bil-

dande af den på baksidan synliga bottenväfven; en annan del (polinslagen)

ligger åter på rätsidan fri i större sträckor, som tillsammans utgöra åtminstone

tre fjerdedelar af väfnadens bredd, och bildar i form af parallela längdstrimmor
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slangformiga ihåligheter, hvilka uppskäras. För detta ändamål utspännes väfven

på ett bord (lig. 502), och en egendomligt formad knif med uppåt riktad egg

instickes och skjutes framåt i de slangformiga öglorna.

Mattor och gobeliner. De till beläggning af golf eller till öfverdrag å

möbler, till förhängen eller tapeter å väggar begagnade mattväfnaderna skilja

sig ej blott genom ämnets mångfald, utan äfven till bindningens beskaffenhet

och kunna i det senare hänseendet delas i tre hufvudklasser.

1. Mattor med enkel väfnad. Hit höra, utom de olika grö fre matt-

väfnaderna med varp af blår- eller linnegarn och inslag af ko- eller getharsgarn,

Fig. 502. Sammetets uppskärning.

äfven de s. k. tyrolska borddukarna och golfmattorna, i hvilka karduiisgarri

vanligen bildar inslaget. Till mattor användas nu mera äfven jutegarn och kokos-

bast. 2. I de engelska mattorna består varpen af fint, tvåtrådigt, om-

vexlande svart och kulört kamullsgarn, inslaget omvexlande af en finare, van-

ligast tvinnad linneända och gröfre, icke tvinnade inslagsändar, som innehålla

10—20 enkla linne- eller bomullsändar. 3. Varpgarnet, som lyftes med

jacquardmaskin, bildar mönstret och betäcker inslagen. Dessa engelska mattor

utgöra en förbättrad efterbildning af de s. k. ven ez i an ska mattorna.

En stor omvexling har denna fabrikation, och först i England, erhållit

genom tryckning, i det antingen varpen före väfningen eller ock sjelfva den

färdiga mattan på mekanisk väg tryckes i många färger. De engelska medelst
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varptryck förfärdigade mattorna äro i afseende på mönstrens rikedom och fär-

gernas skönhet så utmärkta och omtyckta, att den största och mest berömda

mattfabriken, John Crossleysi Halifax, oberäknadt en stor mängd andra

slag, årligen lemnar 80 000—90 000 stycken sådana varptryckta mattor af 123

sv. fots längd.

Till denna klass sluta sig äfven gobelinstapeterna, såsom utomordent-

ligt mödosamma och dyra arbeten af konstväfveriet, hvarför vi här äfven

skola med några ord vidröra deras historia. En sådan gobelinstapet företer

hela utseendet af den vackraste målning med rik färgprakt och de mjukaste

öfvergångar ända in i de minsta enskildheter.

Frankrike och Nederländerna, i synnerhet Ärras, frambragte redan för

århundraden sedan gobeliner af så utmärkt skönhet, att konstnärer sådana som

Raffaelle och Rubens ej ansågo under sin värdighet att måla mönster för

de flitiga väfvarna.

Tapetväfveriets konst synes ha sitt ursprung i österlandet, och Pergamos,

Tyrus, Sidon och Babylon egde herliga tapeter, som ofta voro genomvirkade

med guld och silfver. Redan i 12:e århundradet var konsten att väfva tapeter

känd i England och en syselsättning för de förnämaste damer, ty den berömda

bayeuxtapeten, på hvilken Englands eröfring af normanderna är framstäld, virka-

des vid denna tid af drottning Matilda och hennes honruntimmer. I 14:e

och 15:e århundradena finna vi tapetväfveriet handtverksmässigt bedrifvet i

Bruxelles och Ärras, och derifrån kom det äfven till Tyskland, der Schwabach

i Baiern hade den första verkstaden af detta slag. Nu sönderföll denna gren

af väfveriet i två särskilda slag, nämligen det nederländska, der varpen ligger

vågrätt, och det tyska, der han står lodrätt. Det förra kallar man lågskaf-

tadt arbete, basselisse, det senare högskaftadt, hautelisse. De flesta fa-

briker använda det lågskaftade arbetssättet; blott i Paris och Petersburg ar-

betas i högskaft.

Tillverkningen i Paris grundlades 1440, måhända äfven först under Frans

I, i ett hus tillhörigt en skicklig färgare vid namn Gobelin. Efter honom

erhöllo tapeterna namnet gobeliner, som sedermera sträckt sig till alla lik-

artade alster. Under Ludvig XIV gick tillverkningen öfver i statens ego r

och Le Brun, konungens förste målare, gjorde kartongerna för hennes räk-

ning. De billigare papperstapeterna hade nästan helt och hållet utträngt dessa

tapeter; först på den senaste tiden har lyxen i boningsrummens inredning:

blifvit nog allmän för att äfven gifva kostbara alster af konstslöjden, och så-

dana äro gobelinerna, ökad spridning. Utom i Paris förfärdigas äfven i

Beauvais präktiga gobeliner.

Gobelinernas tillverkning. För högskaftsarbetet användes en mycket

enkel, men bred väfstol, vid hvilken flera personer på en gång arbeta. Väf-

naden är lärftsartad och sjelfva arbetet närmast att jemföra med ett mödosamt

och konstfullt broderi. Inslaget, som verkställes med små spolar på fri hand,

sträcker sig nämligen endast till ett litet antal varpändar, som väfvaren lyfter
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nr öfverskelet för att deremellan insticka skottspolen. Rätsidan är under väf-

ningen vänd nedåt, och den målade mönsterbilden befinner sig omkring 9 linier

under varpen. Hvarje del, som en väfvare bearbetar, har egna skaft och

trampor till åstadkommande af öfver- och underskelet. Alla färger och färg-

schatteringar väfvas livar för sig; dervid lemnas de närgränsande delarna all-

deles å sido, hvarför ock vid färgernas gränslinier ofta en hopsyning af de

till hvarandra stötande delarna blir af nöden. Väften tillslås med en väf-

.sked, likaledes för hand.

Vid det högskaftade arbetet

med en lodrätt uppspänd varp (fig.

504) ersättas skaften genom andra

medel. Af den i fram- och bakskel

delade varpen skaftas alla ändarna i

det senare livar för sig och kunna af

väfvaren med ledning af den omkring

1
1
/2

fot bakom varpen befintliga patro-

nen dragas igenom det främre skelet.

Sjelfva väfningen sker som i det

förra fallet, och väfvens rätsida vet-

ter bakåt. Medelst genomskinligt

papper öfverflyttas mönsterbildens

konturer (gränslinier) på den spända

varpen, på hvilken den genom punk-

ter antydda figuren tjenar till rätte-

snöre för väfvaren, hvilken som förut

utfyller dem med färgerna.

Vid detta slags arbete, som

söker ända in i de minsta enskild-

heter troget återgifva målarens verk,

måste gobelinernas färglåda, der inga

färgblandningar kunna ega rum, inne-

hålla den största rikedom på färger

och schatteringar, och derför ha äfven

gobelinsanstalterna sina egna färge-

rier, för hvilka kemister sådana som Chaptal, Thénard och andra ar-

betat. Det ligger i öppen dag, att denna gren af väfveriet mer än någon

annan kan göra anspråk på namn af konst. Kräfver än ett rikt mönster i

sidenväfveriet en stor uppmärksamhet från väfvarens sida, har dock jacquard-

stolen gjort denna tillverkning mekanisk; gobelinsväfvaren åter är en verklig

målare. Han skapar med sina trådar ett konstverk, der det endast beror af

hans hand och hans öga att bestämma, huru många ändar af varpen skola

tagas till den ena eller andra färgen, huru schatteringarna skola användas

o. s. v. Men vi återvända till mattorna, rörande hvilka vi ännu ha ett och

annat att uppmärksamma.

Fig. 501. En gobelinsväfstol sedd från sidan.
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Mattor bestående af en dubbelväf nad,

äfven kallade kidderminstermattor. Om dub-

belväfnader ha vi redan förut talat; det återstår oss

derför här blott att nämna, att varpen likaledes

består af tvinnadt kamgarn eller i billigare sorter

af bomullsgarn. I de tredubbla eller skotska mat-

torna söker man genom användning af en tre-

dubbel varp åstadkomma en större mångfald i

färg och mönster.

Sammets artade mattor ha på rätsidan

.skuret eller oskuret flor, som helt och hållet be-

täcker den blott på baksidan synliga bottnen. Ar
sammetsfloret kort och oskuret, kallas de bryssel-

mattor, de med längre uppskuret flor åter skurna,

plys- eller velurmattor. Till bottenvarpen an-

vändes groft linne- eller hampgarn, for den fär-

gade florvarpen åter tvåtrådigt, tvinnadt kamulls-

garn, som dubbelspolas på små spolar för att ge

öglorna mera massa och bättre täcka bottenväfven.

Till de sammetsartade mattorna höra äfven

de turkiska knutna eller savonnerimattorna.

I den lodrätt stående varpen af tvinnadt kamgarn

eller groft linnegarn inknytas hvar för sig de

grofva ylleändarna, som enligt mönsterpatronen

på varpens hela bredd bilda floret, och tillslås

hårdt med en jernkam, hvarefter en inslagsända,

som med lärftsartad bindning förenar varpen, in-

skjutes och tillslås med slagbommen. Garnändarna

i hvarje ögla uppskäras med en skarp knif, hvar-

efter de nu färdiga mattorna putsas och skäras.

Ett väsentligt framsteg i tillverkningen af ylle-

mattor, i synnerhet bryssel- och velurjacquard-

mattor, är, att hon nu mera nästan allmänt sker

på mekaniska väfstolar.

mfö

Band. Banden skilja sig från de förut be-

skrifna väfnaderna blott genom en mindre bredd,

medan förberedelserna för deras väfning, liksom

denna sjelf och de dervid använda hjelpmedlen,

äro nästan de samma.

Efter råvarans art skiljer man mellan ylle-,

bomulls-, linne- och sidenband, till väfnadssättet

åter mellan taft-, gros de Tours-, gros de Naples-, kypert-, atlas-, gas-, sam-

metsband o. s. v.

Fig. 505. Sidenband med
mönster.
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Bandtillverkningen sker antingen på snörmakarstolen med handskottspo-

lar eller på bandstolen och bandmölen medelst snällspolar och slutligen på

bandväfningsmaskiner, som drifvas af mekanisk kraft. De senare bandstolarna

ha naturligtvis lika många väfskedar och små skottspolar, som band (gäng)

rinnas på stolen, och samtliga skottspolarna sättas i rörelse af en studsare eller

drifstång. Sedan de små skyttlama kastats igenom, tillslås alla banden på en

gång med slagbommen. Det är tydligt, att man på en och samma väfstol kan

taga bandens varp och inslag olika, sålunda på en gång väfva gröna, blå och

röda band i olikfärgade mönster. Jacquardmaskinen åter arbetar blott på ett

sätt för alla banden i samma stol; uppknytningen är lika mångfaldig, som sto-

len har gäng. Många bandsorter c y lin dr er as, m o ar er as eller goffreras,

hvarmed förstås en olika pressning för att förse banden med mönster. Kunna

vi också ej återgifva färgprakten hos dylika alster inom sidenväfveriet, vilja

vi dock i fig. 505 meddela ett prof på den smakfulla teckning, hvarför band-

mönster i allmänhet utmärka sig och hvarigenom de ofta bli tongifvande inom

modverlden.

En egendomlig bandformig artikel är sniljan. En varp väfves taftar-

tadt med omvexlande två silkes- och två tvinnade ändar med inslag af silke.

Medan de två silkesändarna tjena till att binda och fasthålla inslagen, utdra-

gas på ömse sidor de båda tvinnade eller liständarna, sedan man sönderdelat

väfven i smala 1—2 linier breda remsor. Genom snoning med en på de lod-

räta remsorna upphängd kula vridas de upprispade remsorna skrufformigt, så

att snöret får ett sammetsartadt eller silkesmasklikt utseende.

Utföras de smala väfnaderna efter bestämda mönster, kunna sniljtrådarna

användas till inslag i fasonerade suiljväfnader af det slag, som tillverkas i

Wien och Annaberg till själar, dukar o. s. v.

Till bandfabrikationen sluter sig en rad andra snörmakararbeten, t. ex.

bårder, fransar, galoner, trensar, kordonger och snodder, elastiska och ihåliga

snören och band o. s. v., hvartill man utom de vanliga väfnadsämnena äfveu

delvis använder hästhår, halm och glas.

Den mekaniska väfstolen. De väfstolsinrättningar, vi hittills tagit i

betraktande, tillstädja ej att öka hastigheten öfver en viss gräns, hvilken är

lika mycket beroende af arbetarens uppmärksamhet och skicklighet som af

väfstolens bygnad. Det fins dock en stor mängd väfnadsalster, hvilkas till-

verkning är så enkel, att de helt och hållet kunde undvara denna uppmärk-

samhet, om väfstolen kunde fås att öfvertaga alla de förrättningar, hvilkas

utförande hittills varit öfverlemnadt åt menniskohanden. Det är detta pro-

blem, hvars lösning äfven inom väfnadsslöjden måste vara utgångspunkten

för en tillverkning i massa och äfven blifvit löst genom uppfinningen af den

mekaniska väfstolen. Yi ha derför att tacka Edmund Cartwright, en

prest inom den engelska kyrkan, hvilken i sin 1784 uppfunna maskinväfstol
åstadkommit en af de sinnrikaste maskiner, hvarmed tillverkas till och med
sidentyg, mobeldainast, orleans och finare bomullsväfnader, mest dock kattuner

och klädesartade tyg.



DEN MEKANISKA VÄFSTOLEN. 461

Den mekaniska väfstolen måste naturligtvis innehålla samma huf-

vudbeståndsdelar som handväfstolen, och vi ha sålunda der att särskilja garn-

och tygbommens, redskapens, slagbommens och skottspolarnas rörelser. För

att åstadkomma dessa rörelser måste den ursprungliga drifkraften genom me-

kaniska anordningar förvandlas. Så t. ex. åstadkommes den fram och åter

Fig. 506. Mekanisk väfstol.

gående rörelsen hos skyttlarna genom ryckarmens förändrade rörelse, och denna

åter genom den fortlöpande kretsrörelsen hos en remskifva eller en excen-

tertapp. Slagbommens svängande rörelse åstadkommes genom veftappar, excen-

terskifvor eller vefvar med mellanlänkar (vinkelhäftyg). Fortgående kretsfor-,

mig rörelse förvandlas till afbruten och denna till rätlinig afbruten rörelse hos
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skaften o. s. v. Aro nu skottspolarna, slagbommen och skaften att anse som

arbetande maskindelar, kunna följaktligen samtliga på maskinväfstolen före-

kommande delar åtskiljas i arbetsförrättande och rörelsen verkställande.

Alla dessa delar hvila i lager i och på den af gjutjern förfärdigade ma-

skinstommen, hvars sidor A äro förenade genom reglar och den bågformiga?

öfverdelen B. C är den krökta vefaxeln, som från en remskifva mottager

rörelsen och medelst vefstaken D omedelbart öfverflyttar henne på slagbom-

men E och genom kugghjulen F och F' på den undre axeln 6r. Midt på

den senare sitta excenterskifvor, hvilka, alldeles som på handstolen väfvarens-

fot, sätta i rörelse de derunder befintliga tramporna och på samma gång

de vid dessa och den öfre redskapsaxeln H fastsnörda skaften. Två andra

excentrar / på samma axel och nära stomväggarn as insida verka på deröf-

ver liggande korta armar eller knän till de utanför befintliga axlarna K, hvil-

kas armar L medelst remmar draga till sig slagarmen M. De genom en

ränna i slagbommen gående öfre ändarna af dessa armar framdrifva skottspo-

larna på skyttelbanan genom det af skaften i varpen bildade skelet. Var-

pen afvecklas under väfstolens arbete från den dermed fylda bommen N
och går öfver en ihålig gjuten sträckbom J. För att varpen skall få sin er-

forderliga spänning och med hvarje slag af bommen långsamt rycka framåt r

äro garnbommens ändar omlindade med en kedja (eller ett tåg) O, hvars-

ända är förenad med en af en flyttbar vigt Q belastad bromsarm P. För att

på samma sätt upplinda den färdiga varan kringvrides från slagbommens ena

arm medelst ett tandadt spärrhjul upplindningsinrättningen JR, och genom dess-

sista hjul på tygbommen vrider sig denna sjelf långsamt omkring.

Hvarje kraftstol (power-loom) är dessutom försedd med en säkerhets-

apparat, skytt el vakt aren, för att stanna väfstolen. Går nämligen skytteln

ej in i sitt rum i lådan, tillbakatryckes ej heller fjädern eller svällaren och

den derpå hvilande armen af en vinkelhäfstång, och då inverkar denna häf-

stångs andra arm på en med fjäder försedd frånläggningsgaffel, som skjuter

remmen på nollremsskifvan och stannar stolen.

En annan frånläggningsapparat är skottväktaren, hvarigenom stolen

stannar hvar gång inslagsändan går af. I väfskeden är nära den venstra skyt-

tellådan insatt ett litet galler. Lägger sig inslagsändan framför detta galleiv

trycker hon strax före slagbommens anslag mot en nedhängande gaffelklo och

lyfter dennas bakre hakformiga ända. Följer deremot ingen inslagsända med y

fattar en under honom balanserande häfstång gaffeln med en mothake och stö-

ter emot den nyss nämda frånläggningsklykan. I fig. 506 betecknar S häfstån-

gen för skottväktaren, som genom en excenter T på axeln G försättes i en

balanserande rörelse och öfverflyttar henne till gaffeln.

En maskinstols arbetsförmåga beror af hans konstruktion, af det förar-

betade ämnets och den tillverkade väfnadens beskaffenhet, af stolens bredd och

i synnerhet af skickligheten och uppmärksamheten hos den person, som skö-

ter honom. Allt efter dessa förhållanden kunna maskinstolar arbeta med 30—
120 skyttelombyten i minuten, och man kan i allmänhet antaga, att, allt efter
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som en arbetare sköter en eller två väfstolar, den dagliga tillverkningen af

en sådan stol är 1 V2
—3 gånger och vid tillverkning af mycket tunga varor

3V2 gånger så stor som den, en väfvare kan åstadkomma på handstol. Dess-

utom vinnes en större likformighet hos varan, liksom äfven den omständig-

heten tillkommer, att till och med mycket tjocka väfnader erhållas af bättre-

beskaffenhet på maskinstolen än genom väfning för hand.

507, 508. Skaftskifva till en mekanisk väfstol.

För att åstadkomma väfnader med olika bindningar, som fordra ett-

större antal skaft, kan dessas rörelse på den mekaniska väfstolen utföras

genom de s. k. skaftskifvorna, som utgöra en sammansättning af sär-

skilda excentrar.

Fig. 507 visar en sådan skifva R med sin lyftarm L och dess förening

med skaftet genom en Öfver- och undertrampa A och B. Skifvan, som i

fig. 508 framställes i större skala, är af särskilda segment H och C, som.
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ha i motsatt riktning böjda Sansar, så sammansatt, att de senare emellan sig

bilda en bana för rullen G på häfarmen L och vid skifvans vridning sätta

denna häfstång, liksom äfven tramporna A och J5, i en upp- och nedgående

rörelse.
,

Allt efter segmentens antal och sammansättning och det deraf beroende

.antalet af de på en vanlig excenteraxel ordnade skaftskifvorna kan en efter

-de olika väfnadsarterna lämpad skaftrörelse åstadkommas.

Då vid skelets bildande varpen starkare spännes och ändar derigenom

Jviinna brista, söker man förekomma detta derigenom, att man ger sträckbom-

Yig. 509, 510, 511. Kardborrar.

3iien J en oscillerande rörelse, så att varpen i ögonblicket, innan skelbildningen

eger rum, släpper efter.

Den mekaniska väfstolens fullkomnande har småningom gått så långt,

att han i förbindelse med vexellådan och jacquardmaskinen kan förfärdiga

ej blott olika slags gardin- och damasttyg, utan äfven siden- och gasväfnader,

och utom vanliga mattor äfven velurmattväfnader, hvarvid stolen af sig sjelf

inför nålarna och vid deras utdragande skär upp sammetsnopporna.

Om det än kan gälla som en allmän erfarenhetssats, att hvarje kraft-

.stol blott vid en viss hastighet arbetar fördelaktigast, bevisar det dock
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alltid en stor fulländning i den mekaniska väfst olens bygnad, när sådana, så-

som londonutställningen 1862 visade, äfven under längre arbetsperioder gjorde

300 och ännu flera slag i minuten.

Appretering. De flesta väfnader underkastas ännu åtskilliga efterarbeten,

innan de bli handelsvaror. Efter råämnet, hvaraf väfnaderna bestå, skilja sig

dessa appreteringsarbeten i olika slag. Så utgöras de t. ex. för yllevaror

af valkning, sengning, ruggning, skärning, dekatering, färgning, mangling, anslag-

ning och pressning. För

några af dessa arbeten

skola vi här, särskildt med

afseende på de dervid be-

gagnade maskinerna, när-

mare redogöra. Inom bom-

ullsväfverierna afser valk-

ning en hufvudsakligast

varans tvättning, hvar-

einot man genom valkning

af klädesartade tyg vill

åstadkomma en ullfibrer-

nas hopfiltning på väfna-

dens begge sidor. Förr

begagnades härtill stamp-

eller kumvalkar, hvilkas

af hjulstockens dymlingar

upplyfta trästampar vid

nedgåendet genom sin

tyngd bultade och valkade

det genomblötta och hop-

vecklade klädet samt oupp-

hörligt ändrade dess läge,

hvarigenom det på samma
gång regelmässigt vändes

och öfver allt likformigt

bearbetades.

Åtskilliga ofullkom-

ligheter hos kumvaikarna

ledde till uppfinningen af cylindervalkarna. Det med begge ändarna hopsydda

klädet (utan ända) löper här ur en med såplösning fyld back öfver lednings-

rullar genom en vid pass 25 linier bred och 40 linier hög inmatningskanal mellan

två träcylindrar, af hvilka den öfre genom en fjäder trycker emot den undre,

af remskifva drifna cylindern och af denna genom friktionen tages med. Ge-

nom det motstånd, som det genom cylindrarna kommande hopvecklade klädet

-erfar i en annan kanal med ställbara klaffar och genom påtryckning af två

Uppfinningarnas bok. VI. 30

Fig. 512.
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smärre valsar, medan det går öfver ett eftergifvande bord, åstadkommes efter

förloppet af några timmar en med stampvalkens likartad verkan, utan att man,

som der, behöfver befara någon skada. En utmärkt väl arbetande cylinder-

valk finnes vid den wiedeska maskinfabriken i Chemnitz. Det från det främre

valsparet kommande klädet löper här ytterligare mellan fyra par vexelvis våg-

rätt och lodrätt stående tryckvalsar, hvilkas tryck och hastighet kunna efter

behag göras olika för olika varor.

Många väfnader skola ha en möjligast slät ofvansida; de från garnet

utstående fibrerna måste derför borttagas och jemnt afskäras. Detta kan ske

genom sengning eller bortbränning eller ock genom skärning. Genom det

förra medlet kunna äfven de mellan garnändarna liggande fibrerna aflägsnas,

hvaremot man med skärningen ej afser att helt och hållet borttaga, utan

blott att mer eller mindre nära tråden afskära dem, så att de ännu täcka

Tig. 513. Kardborrarnas insättning i kaudskifvorna.

väfven. Sengningen kan ske: på glödande jern- eller kopparstäuger,. på ihå-

liga och underifrån upphettade halfcylindrar af samma ämnen (prismer) samt

genom sprit- .eller gaslågor. Vi ha redan i femte bandet (s. 461) afbildat en

sengningsapparat af det senare slaget och hänvisa våra läsare dertill.

Yllevarornas skärning föregås af ruggningen, som afser att medelst

kardtistlar (fig. 509—511) draga ut ullfibrerna längre och tillstryka dem i

en och samma riktning. Vid handruggningen, som sker med de s. k. hand-

kardorna, hvilka dock nu äro nästan helt och hållet utträngda af ruggmaski-

nerna, stå två arbetare framför det öfver tvenne ruggvalsar lodrätt upphängda

och nedtill genom en vattenbehållare gående klädet och stryka med handkar-

dorna utför klädet, medan de på baksidan hålla emot med ett slätt bräde, för

att tyget ej skall ge sig undan.



APPRETERING. 467

Fig. 512 visar en ruggmaskin, hvars hufvuddel, ruggcylindern, på sin yta

omgifves af ramar, i hvilka kardborrarna, såsom af figuren synes, insättas. Det

på; valsen R upplindade klädet går öfver den flyttbara stången E, lägger sig

mot framsidan af ruggcylindern C och en ledrulle R' samt går till baksidan

af bommen R\ som upplindar det, hvarefter man låter det gå tillbaka på
den undre valsen för att som förut för andra gången ruggas o. s. v.

Efter ruggningen följer skärningen, h vartill man förr vanligen begag-

nade öfverskärarsaxen. Afven denna ar nu utträngd af skärmaskinen, hvars

väsentligaste del är en med stålklingor H skrufformigt omlindad cylinder

G (fig. 514). Helt nära omkretsen med dess eggar och midt emot de senare

ligger en vågrät knif eller skifva L, med hvilken den hastigt roterande cylin-

dern C bildar ett slags sax. Genom en slå A föres tyget så nära de begge

skärande kanterna, att de genom en cylindrisk borste uppstrukna ullhåren mer

eller mindre tätt intill ytan afskäras.

De allra flesta väfnader erhålla dessutom genom torkmaskiner, varm

mangling eller pressning en mycket olika appretering. Allt efter som man före-

Fig. 514. Skärmaskinscylinder med spiralknifvar.

tradesvis afser en hastig (hård) torkning af de fuktade väfnaderna eller en

stark pressning af dem, använder man ångtorkningsmaskiner eller heta mang-

lar, kalandrar. I förra fallet går varan öfver eller emellan ihåliga koppar-

cylindrar. I begge fallen kunna dessa uppvärmas med ånga.

En mängd maskiner tjenar att ge väfnaderna ett vattradt utseende (moa-

rering) eller att inpressa mönster (goffrering) eller ock att vågformigt krusa

en väfnads längre flor (frisering, machine a friser).

Tygens moarering sker genom starka pressar eller mangling af det dub-

belt hoplagda fuktade tyget, då genom inslagsändarnas plattryckning den be-

kanta ljuseffekten vin nes.

Fig. 515 visar en goffreringsmaskin för ylleplys och mönstrets samti-

diga inpressning på två väfnader. För detta ändamål har maskinen utom de

fyra valsarna för tygets af- och upplindning ännu tre valsar: e^graverad

kopparvals, afsedd att upphettas, och två omgifvande trävalsar, som ofvan-

och underifrån kunna genom skrufvar pressas emot kopparvalsen och sålunda

utöfva det erforderliga trycket. Väfnadens flor nedtryckes af den släta, i
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jemförelse med det fördjupade mönstret upphöjda cylinderytan, men förblir

oförändradt stående i de fördjupade mönsterställena.

För att gifva åtskilliga vintertyg en krusig yta begagnar man sig af

en i fig. 516 afbildad maskin. Tyget, livars hår förut blifvit uppstruket, går

emellan två träplattor P och Q, af hvilka den öfre är öfverdragen med groft

tyg och omvexlande erhåller en kringgående och fram- och återgående rörelse.

Genom en med en kardnock besatt vals H föres tyget mot en vingvals, som

upptafflar det.

Fig. 515. Goffreringsmaskin.

Spetstillverkningen är en alldeles egendomlig gren af väfnadsslöjden. I

sin första början liksom stickningen nästan uteslutande en handslöjd, har hon

under tidernas lopp gjort sig till godo en mängd mekaniska hjelpmedel, hvar-

igenom hon utvecklat sig till en industri, som på vidsträckta områden blifvit

befolkni<|ens förnämsta, om ej enda näringskälla. Bland dessa hjelpmedel

och förfaringssätt var i första rummet uppfinningen af knypplingen och på
senare tid användningen af maskinväfstolen, bobbinnet- (spetsnäts-)maskinen,

broderingsmaskinen m. fl. epokgörande.
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Spetsar (points) kallas, som bekant,
,
dessa fina väfnader, som på en

genombruten nätartad botten innehålla tätare mönster, hvilka antingen genom

knyppling eller brodering och syning blifvit deri anbragta. Bottnen så väl som

mönstret göres af de finaste silkes- eller lärftstrådar, hvilka spinnas efter all-

deles egna förfaringssätt. I Belgien sorteras det dertili afsedda linet på det

sorgfälligaste och spinnes derefter med den största uppmärksamhet, så att

till och med enstaka fibrer, hvarpå knutar finnas, särskildt borttagas. Spin-

ningen försiggår i fuktiga rum, vanligtvis jordvåningar, emedan linet i torr

Fig. 516. Friseringsmaskin.

luft blir skört och, trådens likformighet derigenom skulle taga skada. Hufvud-

sätet för spetsknypplingen är Belgien, der hon sedan århundraden idkats och

hvarifrån hon spridt sig till England och Frankrike, der utsökta silkesspetsar

knypplas, företrädesvis i trakterna kring Caen, Bayeux och Chantilly.

I Sverige infördes hon i 15:e århundradet af birgittinerna, hvilka i

Vadstena grundade en spetstillverkning, som, om än med svagt lif, bibehål-

lit sig ända till våra dagar. I Tyskland, dit hon inkom i 16:e århundradet,.
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är hon en vigtig förvärfskälla för den flitiga befolkningen i det sachsiska

Erzgebirge.

Knypplingen, ett stilla och nätt arbete, drifves egentligen af qvinnor.

Deras företrädesvis konservativa natur förklarar äfven, huru det kommer till,

att i de trakter, der hon en gång vunnit insteg som en husslöjd, hvari redan

fyra- och femåriga barn kunna deltaga, hon äfven fortfarande bibehåller sig,

till och med om den knappa inkomsten oupphörligt minskas, så snart maskin-

arbetet börjat göra intrång äfven på hennes område. I sjelfva verket lönas

dessa arbeterskor, som tillverka de ofta med ofantliga summor betalade väf-

naderna, ytterst dåligt, och likväl kunna ej maskinerna i alla afseenden er-

sätta handarbetet. Af kännare anses alltid de spetsar finast, som helt och

hållet äro förfärdigade för hand. Att för öfrigt under benämningen spetsar

inbegripas ej blott klädningsgarneringar eller slöjor, utan att äfven hela kläd-

ningar, gardiner o. s. v. göras af spetsväfnader, behöfver väl ej särskildt nämnas.

Fig. 517. Kant af en brysselspets.

Vid spetstillverkningen komma två saker i betraktande: mönstret (bou-

quets) och bottnen, hvarpå det anbringas. På de sydda spetsarna (nästan

uteslutande points) inarbetas det med nålen, på de knypplade deremot fram-

bringas det på samma gång som bottnen. För öfrigt användas här, liksom

vid maskintillverkningen, många andra förfaringssätt, såsom särskilda partiers

blottande genom utklippning o. s. v. På de engelska spetsarna, äfvensom på

de finaste med insydda mönster, åstadkommes bottnen alltid med maskin.

I Belgien, der spetsindustrin sedan länge stått i hög blomstring, tillver-

kas hufvudsakligen sydda spetsar. De för sin oöfverträfFliga finhet berömda

alstren äro helt och hållet handarbete. Hennes område sträcker sig i söder

in i Frankrike lika långt som den vallonska befolkningen. Dunkerque, Calais,

Lille, Yalenciennes äro berömda för sin spetstillverkning. De belgiska spet-

sarnas mönster ha visserligen på den senare tiden blifvit i flera hänseenden

moderniserade, men det förra århundradets mönster äro ännu mest omtyckta,
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och då man i anseende till deras förmenta omsorgsfulla utförande har en af-

gjord förkärlek för gamla spetsar, tillverkas ännu allt jemt dessa gamla mön-

ster. För öfrigt har nästan hvar enda stad sin särskilda »point», och kännare

skilja mycket lätt points de Bruxelles från points de Malines eller

points de Valenciennes.

Fig. 518. Spets från Bayeux i gammalvenezianskt maner.

Arbeterskor finnas, hvilka endast förfärdiga bottnen (le fond eller le

reseau); de kallas droche-leuses; mönstret (les fleurs, blommorna) utfö-

res stundom särskildt för sig (en plate) och inväfves af les platteuses i

bottnen; la fauneuse kallas deremot den arbeterska, som har till uppgift att

Tig. 519. Kant af en spets från Bayeux, point Colbert i hautrelief i gammalvenezianskt maner.

genom bottnens genombrytning eller utklippning göra vissa delar af mönstret

mera framstående. Alla dessa arbeterskor måste hvar och en i sitt fack vara

verkliga konstnärer.

I England har spetstillverkningen genom användning af särskildt för

henne uppfunna maskiner nått en betydlig höjd. I synnerhet är det trakten



Fig. 520. Honitonspets.
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omkring Nottingham och denna stad sjelf, som i otroliga massor ocli till otro-

ligt billiga pris bringa i handeln de under namn af nottinghamspetsar bekanta,

fabrikaten. Knypplade spetsar tillverkas visserligen äfven i England och i

synnerhet i köpingen Honiton nära Exeter i Devonshire (honitonlaces);.

men klart är, att dessa spetsar i anseende till den stora täflan, de ha att be-

stå med de knypplade spetsarna från sachsiska Erzgebirge och Schweiz, ej på
långt när kunna spela en så betydande rol. De förnämsta och vigtigaste ma-
skinerna för spetstillverkningen äro de af Heilmann 1828 uppfunna, som vi

längre fram i kapitlet om symaskinerna få tillfälle att närmare skärskåda,

broderstolen, uppfunnen 1842 af Gonnet i Lyon, och den på dem båda

grundade, af Pusher uppfunna engelska spetsväfstolen, som jemte bottnen och

på samma gång som denna

frambringar de konstrikaste

mönster, så att hans fabrikat

nästan alls icke kunna skiljas

från de äkta broderade spet-

sarna, medan den gonnetska

broderstolen hufvudsakligast

egnar sig för muslinsbroderi i

bomull (mönstret blir i platt-

stingsmaner på begge sidorna

lika).

Juryn vid 1862 års ut-

ställning i London indelade

spetsarna efter sättet för deras

tillverkning i: 1) för hand
tillverkade spetsar (pil-

lo wlaces): a) Yalenciennes,

Bruxelles, Mecheln, Honiton,

Buckingham; b) spetsar till-

verkade med krokig nål, gui-

pure, eller spetsar öfverspun-

na med silke; c) silkesspetsar, silklaces, hvita eller blonder och svartar

Chantiily, Puy, Grammont och Black Buckingham. 2) Applicerade spet-
sar: points appliqués, appliqué lace, hvilkas botten väfves på väfstol,.

medan mönstret påsys eller inbroderas för hand. 3) Släta, half- och ma-
skinspetsar, bobbinets, tyll, maskinblonder från Cambray, Mecheln, Bruxelles,

Alengon; botten och kant (nets and quillings) tillverkade med maskin,

mönstret dels för hand, dels på maskin. 4) Tamburerade spetsar: bottnen

på maskin, mönstret dels för hand, dels på maskin. 5) Nottinghamspet-
sar: botten och mönster tillverkade på maskin. I fig. 517—520 äro några

af dessa olika fabrikat afbildade.

Spetsknypplerska i Bayeux.
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Sveriges väfnadsslöjd.

Liksom spinningen, har äfven väfnadskonsten inom Sverige sedan uråldriga

tider varit en husslöjd och som sådan bibehållit sig mycket längre än den

förra, emedan efter de mekaniska bomullsspinneriernas tillkomst deras garn

blef en billig och lätt åtkomlig råvara för väfnadsslöjden. Inom några trak-

ter af landet, såsom Marks, Kinds och As härader af Elfsborgs län, har

denna husslöjd till och med fått en sådan utsträckning, att hon kan anses

som en fabriksslöjd, och den tillverkning af ylle-, linne- och i synnerhet bom-

ullsväfnader, som der eger rum, ger dessa ofruktbara trakters inbyggare ett

väsentligt bidrag till deras uppehälle. På senaste tiden har dock denna till-

verkning något minskats. Inom Gefleborgs län drifves en tillverkning af gröfre

linneväfnader, som 1854 steg ända till 4 484 000 fot, men sedan oupphörligt

äfven här minskats, så att hon, när den senaste femårsberättelsen afgafs, ej

var större än 2 500 000 fot.

Ångermanland är hufvudorten för den finare lärftstillverkningen,

bekant under namnet premielärft (primalärft), en benämning, som härle-

der sig deraf, att staten
1

, för att befrämja och underlätta henne, derför utdelar

belöningar. Denna lärftstillverkning indelas i 8 klasser, allt efter varpgarnets

finlek. Den gröfsta sorten innehåller 2 720—2 920 ändar på 3 fots bredd; hvarje

tillkommande 200-tal ändar på samma bredd berättigar lärftet att räknas till

en högre klass. Den finaste innehåller 4 120—4 320 ändar. Lärftet bykes

sedan i asklut och utsattes för blekning i fria luften, hvartill våren och som-

marn med de norrut långa dagarna i synnerhet lämpa sig, hvarför ock norr-

landslärftet utmärker sig för sin hvithet. Tillverkningen var förr i oupphörligt

stigande, så att, då hon 1854 utgjorde 880 000 fot, hon 1865, då hon nådde

sin höjdpunkt, var 1 300 000 fot. Sedan dess har hon dock aftagit, och det

ganska raskt, så att hon 1871 ej utgjorde mera än 88 000 fot. Ar 1857

utbetalades af staten 3002 kronor som premier för finare lärftsväfnader. Or-

sakerna till denna minskning får man söka dels i det prisbilligare bomulls-

lärftet, dels i skogsafverkningen, som upptager en mängd armar, hvilka förr

syselsatte sig med linodling.

Ylleväfverierna finna vi nu mera, sedan allmogens vadmalstillverkning

så betydligt aftagit, egentligen endast i klädesfabrikerna. Klädesfabrikationen,

•som nu intager det tredje rummet af Sveriges slöjdgrenar, räknar inom landet

gamla anor. Hennes egentliga stamort är Norrköping, hvilket de många

vattenfallen, som Motala ström här bildar, göra mycket lämpligt till fabriks-

stad. Redan under Karl X:s tid var Norrköping bekant för sina klädes-

fabriker, och under Karl XI kunde hela svenska armén beklädas med inhemska

fabrikat. Efter denna tid följde ett stort tillbakagående, och först Als tröm er

lyckades bringa denna industri på fötter igen, så att 1747 ej mindre än 9235

arbetare inom landet deraf hade sin utkomst. Derpå följde åter ett tillbaka-

gående, och ehuru man under Karl XIV Johan genom konstlade medel sökte
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väcka henne till lif, är det först en friare tullagstiftning, som höjt klädes-

tillverkningen till den ståndpunkt, hon nu innehar.

Ar 1871 funnos inom landet 73 klädesfabriker, hvaraf största, delen eller

58 i Norrköping; de öfriga återfinnas i Halmstad, Stockholm, Malmö, Lands-

krona m. fl. städer med ett sammanlagdt tillverkningsvärde af nära 18 mil-

lioner kronor, hvaraf nära 7 millioner komma på Norrköping. Inom denna

•stad äro Drags och Bergsbro fabriker de största. Vid Halmstad ligger

Slottsmöllans stora klädesfabrik, der en stor del af tyget för arméns be-

klädnad tillverkas.

Sidenväfverierna äro äfven gamla inom landet, och redan i medlet

af 1600-talet fans i Stockholm en sidenfabrik med 50 stolar. Alström egnade

äfven denna gren af den svenska väfnadsslöjden sin vårdande omsorg, och

kort efter hans död funnos i huf-

vudstaden 822 sidenväfstolar med
nära 2000 arbetare. De ha seder-

mera oupphörligt minskats, så att

för närvarande endast två fabriker

finnas, begge i Stockholm.

Till sist må vi här söka i

några drag teckna bilden af den

man, som måste anses för vår in-

dustris fader, den ofta nämde Jo-
nas Alström, sedermera kommers-
rådet Al strö mer. Han föddes

3685 af fattiga föräldrar i Alingsås,

der hans far var en obemärkt bor-

gare. Efter att i gossåren jemt

och nätt fått lära sig skrifva och

räkna, blef han först uppassare, se-

dan bodgosse i Eksjö och fick slut-

ligen genom en lycklig händelse an-

ställning i hufvudstaden. Här blef

han i tillfälle att få göra en resa

till England, der han i London genom ihärdighet och redbarhet förvärfvade

sig både rikedom och anseende. Genomträngd af en varm kärlek till fäder-

neslandet och intagen af grämelse vid tanken på landets sorgliga belägenhet

nnder Karl XILs vistelse i Turkiet, påminde han sig, huru under den förre

konungens tid landets egna klädes- och sidenväfverier förmått fylla dess behof,

samt tändes af begär att tjena det genom att utvidga dess handel och sätta

lif i dess tynande industri.

Efter stora vedermödor och besvärligheter lyckades han i England och

Holland anskaffa maskiner, i synnerhet för yllefabrikerna, samt lät öfverföra

dem till Sverige, trots alla spionerier och försigtighetsmått från de särskilda

ländernas myndigheter och fabrikanter, som sökte hindra denna utförsel. De

Fig. 522. Jonas Al ström er.
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sågo deri en farlig medtäflare uppväxa. Afven arbetare inom de olika yrkena

öfvertalade han att följa sig och utsåg sin fädernestad Alingsås till den

pånyttfödda industrins vagga. Hade Alström besvärligheter att öfvervinna i

utlandet, blefvo de ej mindre hemma. Här reste sig andra vedervärdigheter,,

och ej minst de, som framkallades af Göteborgs köpmän, hvilka befarade en

minskning i sin handelsvinst, om landet inom egna gränser kunde fylla sina

behof af dessa fabriksalster. . Penningbristen var ett ej mindre mäktigt hin-

der, och alla hans sträfvanden voro nära att stranda. Då lyckades det

honom 1725 att vinna Vermlancls förmögnare bruksidkare för sina planer.

De tecknade stora summor, konung Fredrik sjelf ingick som delegare i före-

taget, och vid ett besök i Alingsås lät han bekläda hela sin betjening med de

första alstren af de der varande fabrikerna.

Under Alströms ledning och nitiska vård utvecklade sig landets väfnads-

slöjd så hastigt, att vid hans död fabrikerna i Alingsås och trakten derom-

kring syselsatte 18 000 personer och årliga utförseln af svenska väfnadsalster

beräknades till 50 tunnor guld.

Alström genomdref efter engelskt mönster ett skyddssystem, hvarigenom

en del varor dels förbjöds till införsel, dels belades med en hög tull, en åt-

gärd, som den tiden ansågs nödvändig, för att den späda plantan skulle hinna

rotfasta sig. Manufakturfonden inrättades, der fabrikanter erhöllo räntefria

lån, och belöningar anslogos som uppmuntran för fabrikatens utskeppning.

Men utom denna sin verksamhet arbetade Alström äfven för handelns

lyftande. Handelskompanier bildades genom hans medverkan, och handelsför-

drag afslötos på hans tillskyndan med främmande makter. Afven den veten-

skapliga forskningen hade i honom en varm befordrare, och han är jemte

Linné, Triewald m. fl. en af den svenska vetenskapsakademins stiftare och

fäder.

För sina stora uppoffringar och förtjenster erhöll Alström af regering

och ständer belöningar af flera slag. Han utnämdes 1739 till kommersråd,,

1748 till riddare af nordstjerneorden samt upphöjdes 1751 i adligt stånd

under namn af Alströmer. Medaljer präglades öfver den förtjente medbor-

garen, och enligt ständernas beslut vid 1758 års riksdag skulle hans bröst-

bild uppställas på Stockholms börs, ett beslut, som dock först 1790 verkstäldes..

Blef Alström än på detta sätt hedrad för sina arbeten, fick han dock

äfven smaka bitterheten af motståndares klander och tillvitelser för egennyttiga

afsigter, ja, till och med att ha undansnillat en del af de erhållna stats-

anslagen, en anklagelse, som saknade all grund. Trött af arbete, slöt han i

följd af ett slaganfall den 2 juni 1761 vid 76 års ålder sin verksamma och

för fosterlandet gagneliga lefnad.
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Historik. — Föregångare: Weisenthal,

Walter II nn t. — Elias Howe och den förs

praktiska symaskinen. — Förändringar och för-

bättringar. — Singer & Comp.. Grover & Ba-

ker, Wheeler & Wilson m. il. — Symaskinerna på världsutställningen i "Wien. — Handeln med sy-

maskiner. — Symaskinens sammansättning och arbetsförmåga. — Kedjesöms- eller tambursticknings-

maskinen. — Dubbeltrådsmaskinen. — Skytteln. — Griparmaskinen. — Grover-bakermaskinen med

cirkelnål. — Maskin för arbete i skinn, segelduk m. m. — Cylindermaskiner. — Knapphålsmaskinen.

— Symaskinens betydelse vid tillverkningen af kläder. — Brodermaskinen.

Vi kunna ej längre följa väfnaderna under deras förbrukning, då de nu

komma i händerna på de vidt skilda yrken, hvilka det tillhör att dermed

kläda vår kropp till skydd eller prydnad, mången gång äfven hvarken till det

ena eller andra. En af de mekaniska medarbetarna härvid vilja vi dock egna

en stunds uppmärksamhet, emedan han, om än först på den senare tiden till-

kommen, det oaktadt redan blifvit epokgörande.

Historik. Det är en länge sedan insedd sanning, att en viss logisk följd-

riktighet visar sig i den ordning, hvari nya uppfinningar framträda, äfvensom

att inom de naturliga grupper, hvari det menskliga arbetet sönderfaller, den

ena uppfinningen föranleder och befordrar den andra, tills slutligen hela om-

fånget af beslägtade uppgifter funnit sin lösning, ett system blifvit färdigbil-
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dadt. Enligt samma naturliga logik stanna äfven idéer till nya uppfinningar

i sitt embryotillstånd, ända tills tid och omständigheter blifvit gynsamma för

deras utveckling och betydelsen af det, som först syntes ovigtigt, blifvit

fullt insedd. Afven på symaskinen eger detta sin fulla tillämpning. Första

iden till en sådan och de första försöken till hans förverkligande tillhöra Europa,

men först i en långt senare tid under helt andra förhållanden och i det af-

lägsna Amerika kom en symaskin verkligen till stånd.

Kasta vi en blick på den nu varande symaskinens föregångare, finna vi

i tyska källor uppgifvet, att en sådan redan 1755 skall ha blifvit uppfunnen

af en tysk, vid namn Weisenthal. En engelsman, Duncan, skall 1804 ha

erhållit patent på en tambur- eller kedjesömsmaskin. I Wien sökte en skräd-

dare, Madersberger, som i början af innevarande århundrade mycket sysel-

satte sig med denna uppgift, vinna sitt mål genom två med öga i udden för-

sedda nålar, som skiftevis gingo fram och tillbaka genom tyget och bildade

trådslihgor, i hvilka sedan andra invecklade inrättningar ingrepo. Denna
maskin, som för öfrigt blott var afsedd för täckstickning, finnes ännu att bese

i polytekniska institutet i Wien. Andra ville arbeta med tvåuddiga nålar,

som hade Ögat i midten och liksom hos nutidens symaskin utdrogos med tän-

ger. Sådana efterhärmningar af handarbetet, dervid tråden för hvarje sting:

måste i hela sin längd dragas genom tyget, kunde emellertid ej tillvinna sig

uppmärksamhet, då de i jemförelse med sömnad för hand knapt medförde

någon tidsbesparing. Först i Amerika kom man till den ö övertygelsen, att

man ej finge efterhärma handsömnaden, utan med symaskinen äfven måste

uppfinna nya symetoder.

Emellan 1830 och 1850 meddelades i Frankrike, England och Amerika

öfver 30 patent på symaskiner, bland hvilka blott en enda, utförd af en fransk

skräddare, vid namn Thimonnier, visade sig ega någon praktisk betydelse.

Denna maskin arbetade med virknålar och sydde vanlig entrådig tambur- eller

kedjesöm. Thimonnier var på 1820-talet en fattig obemärkt skräddare i S:t

Etienne i Frankrike. Vårdslös i drifvandet af sitt yrke och af ett öfverspändt

väsen, var han ur stånd att förvärfva något och nedsjönk allt mer i fattig-

dom. Afven med hans förståndsförmögenheter stod så illa till, att han all-

mänt ansågs för litet vriden. Detta hindrade honom dock ej att falla på den

mycket förnuftiga tanken att vilja uppfinna en symaskin. Södra Frankrikes

fabrikanter ha för sed att låta den qvinliga befolkningen på landet verkställa,

en mängd sömnads- och broderiarbeten, och denna omständighet ledde skräd-

daren på hans ide. Utan tillgångar och utan bistånd bygde han i fyra år på

sin maskin, fick honom 1830 färdig och erhöll patent derpå. Maskinen var

utförd i trä. En ingeniör, Braunier, som fick se maskinen och genast insåg

hans värde, tog skräddaren med sig till Paris, der ett bolag för tillgodogö-

rande af patentet snart kom till stånd under firma Ferrand, Thimonnier, Ger-

main, Petit & Comp., och 1831 kunde man vid Rue de Sevres se en verkstad,

der 80 maskiner af trä ständigt voro syseisatta med förfärdigandet af unifor-

mer. Men ännu samma år fick verkstaden en ända med förskräckelse. De pa-
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risiska arbetarna sågo i den nya maskinen endast en inrättning, som hotade

att taga brödet från dem och deras familjer, och till Thimonniers verkstad

störtade en hotande och beväpnad skara, som sönderslog alla hans maskiner

och tvang honom att fly. Ej långt derefter dog Braunier; de andra bolags-

männen drogo sig undan, och den stackars skräddaren var åter försatt på bar

backe. 1834 återvände han till Paris; han hade förbättrat sin maskin och

ville nu genom mottagande af sömnad söka bereda sig utkomst. Detta

slog emellertid fel, och Thimonnier nödgades slutligen med symaskinen på

ryggen vandra den långa vägen tillbaka till hemorten. För att under resan

skaffa sig lifsuppehälle måste han förevisa maskinen som en märkvärdighet.

Efter så sorgliga erfarenheter skulle man väntat, att uppfinnaren gifvit

sin sak förlorad. Långt derifrån. Thimonnier grep sig åter an och förfärdigade

några nya maskiner, till hvilka han med största svårighet fann köpare. Men
1845 började hans utsigter ändtligen ljusna; en hr Mognin ingick i bolag med
honom och försträckte penningar för anläggande af en maskinfabrik. Maski-

ner tillverkades till ett pris af 35 kronor, och det såg ut, som skulle affären

komma att löna sig. Ar 1848 arbetade dessa maskiner med 300 sting i mi-

nuten och kunde sy i hvad ämne som helst från muslin till skinn. I stället

for trä användes jern. Sistnämda år blef emellertid hela företagets dödsår.

Februarirevolutionen krossade alla förhoppningar, och båda bolagsmännen sågo

sig fullkomligt ruinerade. Thimonnier sålde sitt engelska patent till ett bolag

i Manchester för en ringa summa och sände 1851 sin bästa maskin till verlds-

utstäliningen i London, men för sent för att få honom mottagen. Slutligen,,

efter tretioåriga strider och missräkningar, dog han 62 år gammal i det yt-

tersta armod. Men medan den arme skräddaren på detta sätt gick under med.

sin uppfinning, utbildade sig i Amerika symaskinen efter en ny, bättre princip,

och 1846 erhöll Elias Howe sitt patent, hvilket" gjorde honom till millionär.

I Amerika gafs första iden till tamburmaskinen af Morey och John-
son, och Gibbs utbildade honom sedermera till den nu varande kedjesöms-

maskinen med en tråd. Denna maskins betydelse är likväl, som bekant, af

mera underordnad art; vigtigast äro de maskiner, som ersätta en god handsöm.

Bland uppfinnare i denna riktning möta vi först namnet på amerikanen Wal-
ter Hunt, som 1834 i New-York utförde en maskin med skyttel. Hunt är

sålunda en bland dem, som kraftigast bidragit till symaskinens utveckling,

ehuru han ej kan anses som dess förste uppfinnare. Han insåg likväl ej hela

fruktbarheten af sin ide, utan afstod från dess genomförande. Emellertid blef

det af honom öfvergifna arbetet några år senare åter upptaget af Elias

Howe, en mekanisk arbetare i Boston och, vare sig nu att han kände sina

föregångares arbeten eller ej, af honom lyckligt utfördt. Howe kom, enligt

egen uppgift, 1841 på den tanken att förfärdiga en symaskin. Begagnande

sig af nålar och andra små hjelpmedel, som kunde medföras i fickan, gjorde

han under sina fristunder försök, tills hans idéer slutligen funnit den rätta

formen och han med främmande hjelp sjelf kunde börja utförandet af en ma-

skin, hvaraf det första exemplaret, en skyttelmaskin, 1845 blef färdigt. Föl-
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jande året erhöll Howe ett patent, ehuru visserligen blott för att afträda det

till den fordringsegare, med hvars tillhjelp han kunnat fullborda sina förarbe-

ten. På värdet af hans maskin trodde i början ingen. De inånga försök, som

föregått den, uppträdt med stora löften och likväl misslyckats, hade gjort all-

mänheten ytterst misstrogen. I England sålde Howe patentet på sin uppfinning

för 1 800 kronor och en viss andel af vinsten. Maskinerna från den första der

upprättade fabriken Vunno god afsättning, men den andel i vinsten, Howe be-

tingat sig, förhölls honom, och han såg sig jemte sin familj i ett främmande

land försatt i den hjelplösaste belägenhet. Sedermera lyckades han likväl åter

komma i besittning af sitt amerikanska patent och som maskinbyggare sjelf

skörda vinsten af uppfinningen. Rikligast lönade sig denna dock derigenom,

att alla fabrikanter, som ville begagna sig af egendomligheterna i Howes ma-
skin — skytteln och den med öga i udden försedda nålen — enligt den ame-

rikanska patentlagen voro skyldiga att betala uppfinnaren en afgift. I augusti

1872 utgick tiden för Howes patent, och de amerikanska fabrikanterna blefvo

först då fria från skyldigheten att för hvarje exemplar af hans konstruktion

betala arfvingarna en half dollar (1,9 1 krona).

Sedan Howe lemnat den första verkligen användbara maskin, var na-

turligtvis en grufva öppnad, i hvilken den amerikanska uppfinnings- och spe-

kulationsandan hufvudstupa störtade sig. Under loppet af tre år uttogos ej

mindre än 200 patent på uppgifna förbättringar, som i sjelfva verket in-

skränkte sig till några få brukbara konstruktioner. För närvarande uppgår

patentens antal till en vida högre siffra, och det egendomliga inskränker sig ofta

blott till en obetydlig förändring i någon liten enskildhet. Afven kuriositeter

förekomma, t. ex. C olliers lilla handsymaskin, hvilken man fattar med handen

och sätter i rörelse som en sax. Det undre bladet i denna sax är ett litet

fodral, hvari maskinens axel jemte den öfriga mekanismen befinner sig, hvilken

af det öfre bladet sättes i rörelse. På detta blad äro äfven nålen, trådföraren

och spolen anbragta. Då man syr, fästes tygets ena ända hvar som helst,

den andra ändan hålles med venstra handen, och maskinen föres med den

högra längs efter sömmen, under det man samtidigt rör tummen och fingrarna,

liksom då man klipper med en sax. Hvarje sammantryckning åstadkommer

ett sting. En fjäder trycker efter hvarje sting saxens, d. v. s. maskinens,

båda blad ifrån hvarandra.

Tillverkningen af de amerikanska maskinerna är hufvudsakligen samlad

i de väldiga, i massa tillverkande fabriker, som tillhöra Singer & Comp, i

New-York, Wheeler & Wilson, äfvensom Elias Howe« i Bridgeport och Grover

& Baker i Boston. Den förstnämda fabriken lemnar förbättrade skyttelma-

skiner efter Howes system; de senare lemna dels sådana, skyttelmaskiner med

runda skyttlar, dels maskiner efter egen uppfinning, grovermaskiner med cir-

kelnål, hvilka sy s. k. grover- och bakersöm, medan Wheeler & Wilson äfven

efter egen uppfinning förfärdiga de egendomliga liimesömsmaskinerna med stå-

ende spole eller gripare. En annan fabrik, Wilcox & Gibbs' i Philadelphia,

för dessutom i marknaden en patenterad entrådig kedjesömsmaskin.
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Att de amerikanska maskinerna snart skulle bli eftergjorda i Europa,

var helt naturligt, och om äfven de första efterbildningarna i början ej voro

särdeles lyckade, har likväl i flera europeiska länder tillverkningen blifvit så

uppdrifven, att de förfärdigade maskinerna i redbart och väl utfördt arbete
'

för det mesta ej gifva de amerikanska efter. Bland berömda tillverknings-

orter i detta afseende må nämnas Leipzig, Berlin och Hamburg i Tyskland.

Afven inom vårt eget land finnas flera symaskinsfabriker, bland hvilka den i

Mora i Dalarna lemnar goda maskiner efter Wheeler & Wilsons system.

Vid utställningen i Wien förlidet år visade sig, att Amerika och Tysk-

land lika ifrigt arbeta på symaskinernas fullkomnande. En mängd särskilda

förbättringar, praktiska inrättningar och sinnrika anordningar, genom hvilka

deras begagnande underlättas, förskrifver sig från dessa båda länder. I första

ledet gå dock allt fortfarande amerikanerna. I England tvekade man länge,

innan man med allvar egnade sig åt symaskinstillverkningen, och de der in-

rättade fabrikerna ha utvecklat sig vida långsammare, än man kunnat vänta af

engelsmännens mekaniska snille. Men det fattades den kraftiga väckelse, som
blott kan gifvas af en uppfinning, hvilken antingen genom sin obestridliga

egendomlighet eller sin förträffliga sammansättning och fullständighet vinner

allt mera insteg och framkallar en liflig täflan. Nu mera är dock förhållan-

det inom den engelsk-amerikanska (canadiska) tillverkningen ett helt annat;

väckelsen är gifven genom the little wanzer och New-Brunswick-com-
panys symaskin. Till de bästa alster på symaskinstillverkningens område i

nu antydda riktning höra maskiner från firman R. M. Wanzer & Comp.
i Hamilton, grefskapet Ontario i Canada, hvilken bär det redan verldsbekanta

namnet »the little wanzer».

De förnämsta egenskaperna hos »the little wanzer», som likväl endast är

en handsymaskin, äro hans enkla bygnad och den säkerhet, hvarmed hans olika

organ arbeta. I följd af dessa sina egenskaper erhöll han i början en hastig

och vidsträckt spridning, i synnerhet i England, och i utställningspalatset i

Wien var den utdelade anvisningen för hans begagnande tryckt på 21 språk.

Från England sjelf ådrog sig Bradbury & Comp:s redan 1852 i Oldham

anlagda fabrik, som svingat sig upp till en förvånande storlek och betydenhet,

en synnerlig uppmärksamhet för sina i Wien utstälda artiklar. Denna fabrik

har grundat sin tillverkning företrädesvis på tre förbättringar, hvilka hon pa-

tenterat. Den ena är en förbättrad howemaskin, den andra den under nam-

net belgravia bekanta, förbättrade wheeler- & wilsonmaskinen och den tredje

bradbury-elasticmaskinen. Medan den första af dessa med sin enkla

bygnad arbetar förvånande säkert och noggrant, har belgravia genom flera

kombinationer blifvit ett slags universalmaskin och omfattar ett antal vigtiga

förbättringar, hvarigenom han är i stånd att sy så väl dubbel kedjesöm som

dubbla eftersting och perlsting. Hvad den tredje maskinen beträffar, hvilken

bäst lämpar sig för skosömnad, är han en s. k. cylindermaskin, som af flera

andra länders maskinfabrikanter ofta blifvit eftergjord.

Uppfinningamas boJc. VI. ^1
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Amerika hade i Wien bredvid hvarandra utstält Elias Howes original-

maskin och den förbättrade nyaste formen på den samma. Jemförelsen dem

emellan gaf ett för Howes uppfinning högst ärofullt resultat, i det nämligen

grundtanken i båda var den samma och alltså ej kunnat förbättras. I be-

traktande af den vidt utbredda användning, skyttelmaskinen efter Howes sy-

stem erhållit, måste hans uppfinning räknas till en af de mest betydande

eröfringar inom mekanikens område.

Om äfven efter Howe, genom Wheeler & Wilson, Grover & Baker, Will-

cox & Gibbs samt några andra, egendomliga uppfinningar inom symaskinstill-

verkningen uppstått och vunnit anklang, synes man likväl under den senaste

tiden blifvit benägen att å nyo uteslutande använda skyttelmaskinen. Också

visar den utomordentliga tillökningen i tillverkningen af skyttelmaskiner efter

Howes system (ty singermaskinen är i afseende på bygnaden hufvudsakligen

en howemaskin och skiljer sig blott i några få enskildheter från denna) den

ofantliga öfvervigt, detta system i allmänhet erhållit, en öfvervigt, som låter

förklara sig deraf, att howemaskinen visat sig lämplig så väl för hushållsbruk

som för användning i fabriker och lika användbar för lätt arbete som för

det tyngsta.

Willcox & Gibbs' i Providence ofvan omnämda maskiner, af hvilka 1872

afsattes det vackra antalet af 23 630 stycken, äro afsedda att drifvas för

hand och arbeta med sin sinnrika roterande hake mycket snabbt (400 sting

i minuten). De sy endast kedjesöm och äro derför för sömnad af linne mindre

användbara.

Bland de få verkligt praktiska förbättringar, tillverkningen af symaskiner

under den senaste tiden undergått, ha vi ännu att omnämna en konstruktion,

som går ut på att förse maskinen med en större skyttel än den hittills be-

gagnade. Härigenom vinnes den fördelen, att maskinen får en spole, hvarpå

kan upplindas en tråd af omkring 100 fots längd, i stället för en spole med

endast 17 fots trådlängd. Ju längre spoländan nämligen är, desto längre och

likformigare kan man äfven sy. Anmärkas bör ock, att denna maskin i följd

af sin sinnrika inrättning ej fordrar större ansträngning vid arbetet, än som

är behöflig, då en vanlig liten skyttel sättes i rörelse. Slutligen hänvisa vi

äfven till den likaledes i Wien af den hamburg-amerikanska symaskinsfabriken

(förut Pollack, Schmidt & Comp.) utstälda veckbrytarapparat, hvilken för sy-

maskinens användning och fullkomning är en anmärkningsvärd nyhet. Denna nya

apparat bryter vecken, syr och slätar ut dem, så att skjortveck af linne o. s. v.

levereras fullständigt färdiga till användning. Apparaten har derjemte den stora

fördelen, att ej, som förut, blott längden af ett enda skjortveck sys, utan äfven

hela linnestycken af hvilken längd som helst kunna tagas i arbete, så att man,

sedan stycket är färdigt, kan afklippa korta eller långa, raka eller sneda

stycken deraf. Af stor vigt är, att ej, som hittills, endast öfvade vecksöm-

merskor kunna användas till dessa arbeten, utan att hvarje person, som kan

sköta en maskin på vanligt sätt, äfven kan utföra det svåra arbetet på denna

nya apparat.
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Symaskinshandeln har på en jemförelsevis kort tid erhållit en stor-

artad utveckling. Medan i början af femtiotalet Amerikas symaskinsfabri-

kanter blott med största möda kunde tillsammans afyttra 2 000 maskiner om
året, uppgick 1872 de sex största der varande symaskinsfirmornas hela omsätt-

ning till 700 000 stycken. Singerbolaget står i detta afseende främst, ty det

levererade ensamt genom sina båda anstalter i New-York 219 000 symaskiner.

Samma bolag har dessutom helt nyligen i Bridgetown i England anlagt en

fabrik, i hvilken med 700 arbetare och 2 ångmaskiner om tillsammans 75

hästkrafter kunna tillverkas 900 symaskiner i veckan eller nära 47 000 om
året. Närmast står firman Wheeler & Wilson med 174 000, dernäst Elias

Howe med 170 000, Gröver & Baker med 52 000, det bolag, som tillverkar

de s. k. domestikmaskinerna, 50 000 och slutligen Weed, den sjette i ordnin-

gen af de hittills mest betydande symaskinsfirmorna i Amerika, med 42 000 år-

ligen. Samtliga dessa siffror äro hemtade från noggranna statistiska uppgifter

för år 1872. Af 41 namngifna firmor ha, från början af deras affär räknadt,

tillsammans 3 190 000 symaskiner blifvit försålda och för dem sannolikt er-

hållits omkring 800 millioner kronor.

Inom ingen annan slöjdgren bedrifves tillverkningen på ett mera raf-

fineradt eller, bättre uttryckt, på ett mera klokt och ändamålsenligt sätt än

inom symaskinstillverkningen, och den nya, singerbolaget tillhöriga fabriken i

Bridgetown kan i detta afseende tjena som mönster. Fabriksbygnaden der-

städes är 390 fot lång och 37 fot hög och dessutom försedd med en flygel

af 67 fots längd och 40 fots bredd samt en stor smedja om 70 och 60 fot.

Hufvudbygnaden är uppförd i fem våningar. I jordvåningen liksom i de tre

öfre våningarna finnas arbetssalar, hvardera om 133 fots längd och 37 fots

bredd, i hvilka förfärdigas dels tunga, for skräddare och skomakare lämpliga

maskiner, vanligen 130 i veckan, dels de omtyckta maskinerna för begagnande

inom husen. I en af salarna äro omkring 130 hjelpmaskiner i verksamhet,

medan andra innehålla 80 till 100 dylika arbets- eller verktygsmaskiner, så-

som fräs-, hyfvel-, borr-, skrufskärnings- och slipmaskiner o. s. v., hvartill

dessutom kommer ett stort antal svarfstolar och skrufstäd. Man kan knap-

past se någonting mera egnadt att fängsla uppmärksamheten än dessa arbets-

salar. Alla äro på det prydligaste inredda och samtliga maskiner uppstälda i

rad och på lika afstånd från hvarandra. Alla symaskinens olika delar, med

undantag af ställningarna, som gjutas i Glasgow, samt valnötsbordsskifvorna och

lådorna, som komma från Southend i Indiana, der bolaget eger stora snickeri-

fabriker med 600—700 arbetare, tillverkas vid fabrikerna i Bridgetown. Helt

nyligen har bolaget genom sin i Elisabethport, ej långt från New-York, an-

lagda fabrik ökat sina verkstäders ytområde med 26 300 qvadratfot för att

dymedelst kunna syseisätta 1 000 arbetare, och med detta antal lära i me-

deltal 1 400 maskiner levereras i veckan. Blott inom Sverige försåldes 1873

6 000 maskiner, motsvarande ett värde af en half million kronor, och betän-

ker man nu, att den billigaste singermaskin kostar omkring 120 kronor, kan
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man göra sig en föreställning om det ofantliga kapital, som genom denna stora

fabriksanläggning omsattes.

Symaskinens sammansättning och arbetsförmåga. Betraktar man

dessa maskiner något närmare, finner man, att de i afseende å sömmens be-

skaffenhet kunna indelas i tre klasser: den entrådiga kedjestings- eller

tamburstickningsmaskinen, efterstingsmaskinen antingen med skyt-

tel eller gripare och dubbelkedjestingsmaskinen af Grover och Baker.

Gemensamt för dem alla är sättet, hvarpå den öfre nålen arbetar. Medelst

någon mekanism försatt i hastig upp- och nedgående rörelse, tränger denna

Fig. 524. Tambur- eller kedjestinget.

nål vid nedgåendet genom tyget och för på samma gång den genom ett öga

nära nålens spets trädda tråden dubbel nedåt. Då nålen sedermera åter går

uppåt, stannar tråden för ett ögonblick nedanför i form af en slinga, och först

sedan denna på undersidan blifvit fäst, föres äfven han uppåt och blir under

sista delen af nålens slag åtdragen.

Skilnaden mellan de olika maskinerna är sålunda blott att söka i den

mekanism, som under tyget verkar på slingan. Andra mindre väsentliga

olikheter betingas af de särskilda ändamål, för hvilka maskinerna äro be-

stämda. Sålunda är på maskiner, som skola utföra starkt arbete, den framåt

öfver tyget krökta armen stark och stillastående, och i ändan af denna arm
finner man den för nålstångens upp- och nedgående rörelse erforderliga me-

Fig. 525. Efterstingssömmen.

kanismen, som vanligen består af en excenterskifva. Dylika maskiner kunna

åstadkomma ett kraftigt tryck, kraftigare, än som är nödigt för tunna tyg.

Derför ha äfven maskiner för linnesömnad o. d. en mycket smalare arm,

som dessutom på griparmaskinerna är rörlig och erhåller sin rörelse bakifrån

samt i hvilken nålen sitter orörligt fäst. Nålarmens rörelser förefalla som

hastiga slag af en lätt hammare, och enär dessa slag utgöra en liten del af

en kretsrörelse kring armens fästpunkt, har man äfven åt nålen gifvit en

motsvarande ringa böjning. Härigenom särskiljas symaskinerna i hjul- och

häfstångs maskin er.

Den entrådiga kedjesöms- eller tamburstickningsmaskinen är lät-

tast att tillverka, och en sådan måste man alltid tänka sig, då det är tal om
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mycket billiga maskiner ända ned till dem, som kosta 12—15 kronor. Me-

dan på dessa trådslingan bildas alldeles som på öfriga maskiner, kan söm-

mens fästande endast ske på det sätt, att den ena af dessa slingor dragés

uti den andra, hvarigenom uppstår den bekanta, i fig. 524 afbildade tambur-

eller enkla kedjesömmen. Då nålen stiger, fattar nämligen en hake i slingan

och fasthåller henne, medan tyget af maskinen skjutes ett sting längre fram.

Slingan kommer derigenom i det läge, att den återvändande nålen måste gå

rakt igenom henne; haken lemnar nu den första slingan samt griper den an-

dra, och på detta sätt fortgår sömmen. De, som handtera sådana maskiner,

veta allt for väl, att denna söm ej håller i evighet, ty om tråden blott brister

på ett enda ställe, slipper strax

en hel mängd sting upp.

Dock fins det alltid mycket i

sömnadsväg, som blott behöf-

ver vara helt löst hopsydt

eller snart åter. skall uppsprät-

tas och der tambursömmen

således är på sin plats. Mycket

starkare deremot är den af

två trådar bildade efterstings-

sömmen, af hvilken vi i fig.

525 lemna en afbildning och

för hvars åstadkommande den

nu följande arten af maskiner

är nödig.

Dubbeltrådsmaskinen

med dess skyttel är i sina huf-

vuddelar åskådliggjord i fig.

526. Vi se här den i ändan

af den upp- och nedgående

stången fästa nålen, som allt

jemt går genom ett hål i en

liten metallplatta, den s. k.

syskifvan eller stingplåten. På
den sida, som vänder sig mot den lodräta, af en glattpolerad plåt bestående

väggen, är nålen försedd med en längs efter gående ränna eller fåra, i

hvilken tråden löper och hvarigenom han skyddas för nötning och afslitning

mot plåtväggen. Vidare se vi den polerade, i fig. 527 särskildt afbildade

metallskytteln, hvars bestämmelse är att oupphörligt löpa fram och tillbaka

utefter nyss nämda glatta och något litet oljade plåtvägg. Den härtill nödiga

kraften erhåller han af den liksom en klyka honom omfattande skyttelföraren.

På den platta sidan, med hvilken skytteln löper mot den lodräta väggen eller

banan, har han en stor öppning, genom hvilken en spole inlägges i två tapp-

Fig. 526. Dubbeltrådsmaskinen.
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Fig. 527. Skytteln.

lager a och b. På denna spole är en betydlig längd sysilke eller tvinnad

tråd upplindad. Fig. 526 visar mekanismen i det ögonblick, då skytteln är

försedd med ny spole och den öfre tråden, som löper ut från en ofvanpå

maskinen och vanligen vid syarmen anbragt trådrulle, blifvit inträdd i nå-

lens öga. Nålen har åter höjt sig något litet öfver sitt djupaste läge, och

den öfre trådens under stingplåten liggande del blir i följd häraf bågformigt

utböjd från nålen: en slinga bildas. Erhåller nu maskinens svänghjul en fjerde-

dels kringsvängning, utan att de båda trådarna förändra läge, glider skyt-

teln som en ål helt och hållet igenom

slingan; nålen drar sig derefter uppåt,

skytteln går tillbaka, och en första

inslingning har försiggått. Nålens in-

trängande, slingbildningen, skyttelns

genomlöpande och återgående, medan

slingan af nålen dragés uppåt, alla

dessa rörelser bilda tillsammans ett

sting, och dessa sting följa så tätt på hvarandra, att 500—600 utföras på
en minut.

Den på detta sätt tillkomna söm kallas efterstingssöm och har, då han

lyckas väl, den i fig. 525 och 528 framstälda formen. För att sömmen skall vara

oklanderlig, måste båda trådarnas slingningar kring hvarandra vara indragna

i midten af det hopsydda tyget, så att han får ett likformigt utseende.

Detta inträffar emellertid blott då, när begge trådarna erhållit sin vederbör-

liga grad af spänning, en uppgift, som i hufvudsaklig mån tar den sömmandes

omsorg i anspråk och bildar detta systems svaga sida. Båda trådarna måste

nämligen ha en viss spän-

ning, när de intränga i

tyget. Den undre eller

sportrådens spänning, på
hvilken redan den större

eller mindre noggranheten

vid upplindningen på skyt-

telns spole inverkar, för-

orsakas genom friktion,
Fig. 528. Skyttel i verksamhet.

som åter starkes eller minskas derigenom, att tråden, efter att ha gått genom

ett, två eller flera hål, måste med eller utan omslingmng löpa in i den bredvid

belägna skåran d. Den från trådrullen utlöpande öfvertråden passerar, innan

han inträder i nålsögat, en reglerande fjäder och erhåller derigenom sin be-

höfliga spänning.

Den arbetande nålen har naturligtvis äfven flera mekaniska medhjelpare.

En sådan är först och främst pressarfoten, en i följd af fjäderkraft nedåt sträf-

vande stång, hvilken med sin nedre skoformiga del trycker mot tyget och gör

samma tjenst som tummen vid söm för hand. Under pressarfoten har man
vidare frammataren med hans refflade yta. Emellan frammataren och pressar-



GROVER-BAKERMASKINEN. 487

foten ligger nu tyget, och då frammataren för hvarje sting skrider framåt

ett visst, bestämdt stycke, måste älven tyget följa med lika långt. Matarens

framåtskridande och derigenom äfven stingets längd kan lämpas efter behag.

På en del skyttelmaskiner begagnas till frammatningen ett roterande hjul, på
andra fram- och återgående s. k. matartänder, hvilken senare inrättning för

mindre maskiner är beqvämare och tar mindre rum än hjulet.

Maskin med gripare. En värderik förändring i symaskinens bygnad

består deruti, att i stället för en fram- och återgående skyttel en s. k. gri-

pare roterar eller svänger i en cirkelrund bana och dervid ingriper i den af

öfvertråden bildade slingan samt med henne glider fram öfver den i en lins-

formig metallspole inneslutna undertråden, så att denna fattas af öfvertråds-

slingan och efterstingssöm bildas. Genom denna tillställning möjliggöres en

vida lugnare gång, i det att skyttelförarens stötar och deraf följande skram-

mel förekommas.

Till detta slag af maskiner, s. k.

griparmaskiner, höra de omtyckta

linnesömsmaskinerna af Wheeler &
Wilson. Man kan säga, att de ega en

skyttel, som vrider sig omkring sig sjelf.

Vi framställa i fig. 529 denna maskindel,

den s. k. vridhaken eller grip aren, så-

dan han i naturlig storlek befinner sig

i arbete. Den som en skrufgänga for-

made griparen har bredvid sig spolen,

hvilken är linsformig och består af två

skålformiga, vid hvarandra fästa runda

plattor, mellan hvilka undertråden är

upprullad. Man ser, huru griparen med
sin spets (5) just inträdt i trådslingan

vid nålen (4). Då vridningen fortsattes, intränger han helt och hållet och bildar

en slinga, lik den, man ser löpa från 6 till 3 och af hvilken redan undertråden

7, som befinner sig i den linsformiga spolen bredvid griparen, omfattas. Då
detta trådens läge förekommer vid hvarje omlopp, äro ständigt två sting

under arbete och det näst sista stingets slinga blir af 3, som består af en liten

borste, fasthållen, tills griparspetsen inträdt i en ny slinga 4, hvarefter det

näst sista stinget åtdrages. Griparmekanismen syr ej så hårdt åtdragna

sting som den med skyttel och är derför ej så användbar för gröfre arbete

som till linnesömnad, hvartill han äfven genom betydlig snabbhet förträffligt

egnar sig.

Fig. 529. Gripare.

Grover-bakermaskin med cirkelnål. Kort efter sitt uppträdande er-

höll Howe en medtäflare i Judkins, hvilken för undertrådens inslingande

använde en horisontalt stäid nål. En egendomlig förändring af denna in-
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rättning är grover-bakermaskinen med krökt eller så kallad cirkelnål.

Medelst denna sinnrika mekanism åstadkommas dubbla sting och på samma
gång den hållbaraste och mest elastiska söm. Hvarje sting håller ihop för sig

sjelf och skadas ej, om dess granne upplöses. I fig. 530 synes grover-baker-

sömmen förstorad och vida lösare, än han i verkligheten är. Sedan öfver-

tråden, som vanligt, blifvit indragen genom tyget, löper undertråden i dubbel

omslingning genom den öfres slinga. Detta undertrådens införande verkställes

af cirkelnålen, hvilket arbete bättre förtydligas genom betraktande än, förkla-

ring. Vi lemna dock i fig. 531 åtminstone en afbildning af nålen. Tråden

Fig. 530. Grover-bakersömmen.

m går vid l genom ett öga på nålen, lägger sig i ett spår på dennas ytter-

kant och löper vid K ut i ett annat öga. Medan cirkelnålen eller griparen

vexelvis med den öfre nålen vrider sig framåt omkring 3
/4 af sin egen omkrets

och derefter återvänder i sitt förra läge, griper hon den öfre trådens slinga

och bildar sålunda den för maskinen egendomliga sömmen, hvilken ofvantill

ser ut som eftersting och under tyget som ett fint snöre.

På maskiner för arbete i skinn, segelduk o. d. (skyttelmaskiner) an-

vändas större, en tveeggad syl liknande nålar, skärnålar. I synnerhet vid

söm i tjockt läder är det nödigt, att stingen gå, snedt

igenom det, och detta åstadkommes genom snedslipade skär-

nålar.

Fig. 531. Den
grover-bakerska

cirkelnålen.

Cylindermaskiner ha så till vida en förändrad form,

som på dem den undre mekanismen ej är insatt i botten-

plåten, utan i en hälft cylinderformig kropp, hvilken, baktill

fäst, men framtill fri, skjuter fram under nålföringen, så att

det ihåliga arbetsämnet kan inskjutas derpå. För skräddar-

nas behof finnes dessutom en särskild knapphålssymaskin.

Denna maskin afviker lika mycket från de vanliga symaski-

nerna, som knapphålssömmen från annan söm, och arbetar med en sådan

hastighet, att blott de största verkstäder kunna gifva en sådan full sysel-

sättning.

I allmänhet har tillverkningen af kläder genom symaskinen erhållit en

mäktig utveckling i den stora industrins riktning. Han har härigenom ver-

kat omgestaltande på en stor del af det menskliga arbetsfältet, der öppnat nya

vägar och skall der säkerligen utöfva ett allt mera genomgripande inflytande.

Så t. ex. har på många orter både i in- och utlandet genom honom en ny och

blomstrande fabrikation af färdiggjorda skjortor och andra hvita varor upp-

trädt vid sidan af den gamla linnevaruhandeln. I många af de större paraply-

och parasollfabrikerna äro flera af en ångmaskin drifna symaskiner sysel-
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satta som paraplysömmerskor. Detta gagnande biträde, hvilket gör lika stor

nytta i fabriken som i hemmet, är mäktigt af den vidsträcktaste spridning och

har äfven till stor del redan erhållit en sådan.

Mest spridda och for allmänt bruk ändamålsenligast äro de efterstings-

maskiner, som äro försedda med allahanda inrättningar för fällning, veck-

ning, rynkning, snörpåsättning o. s. v. Somliga maskiner, kunna dessutom

begagnas till åstadkommande af finare, broderi liknande arbeten.

En skicklig handsömmerska gör 25—30 sting i minuten, en vanlig sy-

maskin under samma tid 600, hvarigenom sålunda en stor tidsbesparing vin-

nes. Men å andra sidan måste maskinarbeterskan använda en vida större-

muskelkraft, än hon vid handsömnad behöfver, och man har derför ofta fram-

stält den frågan, huru vida man ej skulle kunna få maskinen att arbeta på
egen hand, så att arbeterskorua blefve befriade från den tröttande vefningen

eller trampningen. I större syanstalter erbjuder frågan ingen svårighet, ty en

liten ångmaskin kan sätta hundratals symaskiner i rörelse; för husbehof åter

har man föreslagit elektromagnetiska kraftmaskiner, och Bazal i Paris

har äfven konstruerat en sådan, som är ganska enkelt och sinnrikt inrättad.

Af flera skäl finnes emellertid ingen utsigt för, att dylika maskiner skola vinna

allmännare insteg, hvaremot urverksartade, med lod drifna motorer för sy-

maskiner tyckas vinna större anklang.

Broderingsmaskinen. Afven om man ej pä långt när kan tillägga

broderingsmaskinen samma tekniskt sociala betydelse, som symaskinen egei\

erbjuder han likväl ännu ett exempel på, huru åt maskiner kunna öfver-

lemnas arbeten, som man hittills ansett böra ligga inom menniskohandens obe-

stridda område. Han står så till vida äfven i förbindelse med symaskinen,

som just de organ, hvilka den senare bortlagt som obrukbara, hos honom

funnit sin rätta användning. Broderingsmaskinens enkla princip ligger näm-

ligen deruti, att en dubbelt tillspetsad, i midten med ett öga och derigenom

löpande tråd försedd nål af en liten tång tryckes genom det spända tyget för

att på motsatt sida om detta gripas af en annan liten tång och utdragas, sä

långt tråden medgifver. Nålen föres derpå åter mot tyget, tränges igenom

och stickes i käkarna på den första tången, hvilken nu i sin tur utdrar nålen

med åtföljande tråd, för henne mot tyget och å nyo trycker henne derigenom

o. s. v. Hvad nu blifvit sagdt om en enda nål, gäller äfven om maskiner

med en hel mängd sådana. Nålarnas antal i en maskin af vanlig storlek

är 130.

Fig. 532 visar den af Heilmann i Elsass uppfunna broderingsmaski-

nen. Engelska och franska efterapare ha visserligen i enskilda delar ändrat

dessa maskiner, men då grundtanken är den samma som i Heilmanns, kunna

vi lemna dessa förändringar å sido. De skuggade delarna af figuren utmärka

broderingsduken, hvilken medelst rullar är inspänd i en temligen stor, upprätt

stående ram, broderingsramen. Framför duken äfvensom bakom honom finnes

en af jernvalsarna L L uppburen tångförare, som medelst en vef och utvex-
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ling kan föras fram och tillbaka på en liten spårbana. Denna bana synes ej

på teckningen, och läsaren måste tänka sig henne i riktningen mot sig sjelf.

Efter hennes längd bestämmes äfven de arbetande trådarnas längd, som van-

ligen uppgår till 25—33 tum. På tångförarens tvärstycke sitta nåltängerna,

ordnade i två rader; dessa tänger kunna genom ett enda tryck eller en enda

trampning öppnas på den ena föraren och tillslutas på den andra och tvärt om.

Hvardera föraren har naturligtvis sina tänger vända mot duken, och deras

vexelarbete tillgår sålunda, att den ena, sedan han tryckt nålarna genom duken

och öfverlemnat dem åt sin kamrat, stannar invid duken, tills den andra gjort

sin rörelse utåt och tillbaka samt öfverlemnat nålarna, hvarpå denna andra

Fig. 532. Broderingsmaskinen.

i sin tur gör ett uppehåll, medan den första drar ut nålarna och åter sticker

in dem. Men då hvarje nål på detta sätt allt jemt skulle komma att gå

genom samma hål i duken, måste för att förekomma detta broderingsramen

före hvarje ny genomgång af nålarna ha erhållit en mönstret motsvarande

förändring i sitt läge. Denna förändring verkställes medelst den ofvanför

maskinen anbragta pantografen eller transportören, hvars styrstång B bro-

dösen måste oaflåtligt sköta, i det hon sting för sting flyttar ett vid c an-

bragt stift utefter E, tills hela figuren blifvit genomgången. Den i denna teck-

ning afbildade blomman är 6 gånger större, än hon framkommer på brode-

ringsduken. Den tunga broderingsramen motväges af vigter och blir derigenom

rörligare. Brodösen kan på en gång sköta pantografen och tångförarna och
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behöfver dessutom blott hjelp af ett par barn för att påträda reservnålar och

efterse, att ej någon nål förfelar sin tång. Broderingsmaskinen kan blott

användas för enklare, återkommande små figurer samt till randiga mönster

och lemnar då lika mycket arbete, som 15—20 öfvade personer under samma
tid kunna brodera för hand.

För förfärdigande af broderingsmaskiner har i synnerhet firman Albert

Voigt i Koppel vid Chemnitz utmärkt sig, och från deras anstalt, som kan

lemna 50 stycken i månaden, utgick 1872 den tusende af dessa maskiner.

De flesta maskinerna af Voigts fabrik gå till Schweiz, det land, som mest

tillgodogjort sig denna uppfinning och der antalet af arbetande broderings-

maskiner 1868 beräknades till 1 500. Maskiner för brodering i tyll uppfun-

nos 1832 af Heatschcont och 1844 af Fisher och Gibbons, alla engelsmän.

En äldre, äfven af en engelsman, John Duncan, uppfunnen broderings-

maskin arbetade med hakformiga nålar, hvilka, sedan de genomstungit tyget,

återvände genom samma hål och på rätsidan bildade ett mönster i kedjesöm.

Till principen liknande maskiner utföras nu efter tre olika egendomliga

system af nyss nämda firma Voigt. För tyllbrodering har för några år sedan

af parisfirman Férouelle Fils, Saphore & Gillet en inrättning blifvit

uppfunnen, som kan anbringas på broderingsmaskiner.

Fig. 533. Javansk brodös.
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Till de i massa frambringande slöjdgrenarna hör äfven den i nyare tid

högt utvecklade tillverkningen af papier-machévaror. Hon förarbetar ett yt-

terst lätt ämne och går ut på att billigt och i mängd frambringa lätta

varor till nyttig användning, lek och prydnad, varor, som aldrig visa sin ur-

sprungliga utsida, utan alltid äro öfverdragna med en genom lackering och

färger skyddande och förskönad yta. I denna hennes efemera art röjer sig:

tydligt ett nyare drag, och i sjelfva verket går denna slöjdgren ej myc-

ket öfver hundra år tillbaka. Men medan eljest nationerna, som bekant,

ofta strida om äran af en uppfinning, tillskrifva, eget nog, engelsmännen

fransmännen och dessa åter igen engelsmännen den första framställningen af

papier-maché. På samma gång göra dock äfven tyskarna för sin del an-

språk på förtjensten af uppfinningen och på den grund, att papier-maché-

dosor mellan 1730 och 1740 skola tillverkats i Wien och Nurnberg. Dessa

dosor bescodo af flera lag öfver hvartannat klistradt papper. Materialets
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påläggning utifrån omkring en helform, öfverformningen, var följaktligen den

äldsta metoden, som man sedermera utbytte mot en annan, bestående deruti,

att ämnet i degaktigt tillstånd göts i ihåliga formar. Denna förbättring tillhör

sannolikt fransmännen, såsom benämningen papier måché (bokstafligen »tug-

gadt papper», pappersdeg), hvilken ej passar in på den äldre framställnings-

metoden, tyckes antyda. Ehuru det nu varande språkbruket som papier-

maché betecknar alla lackerade varor af lätt massa, bland hvilka till och

med många förekomma, som egentligen äro papparbeten, borde rätteligen blott

ur degartad massa framstälda föremål bära detta namn.

Genom att limma öfver hvarandra särskilda pappersblad, af hvilka hvart

och ett redan eger en viss grad af fasthet och motståndskraft mot sönder-

slitning, måste uppenbarligen saker låta framställa sig, som, redan då de blott

ha tunnare väggar, ega större fasthet och derför äfven större varaktighet än

dylika, som bildats af någon degmassa. Af detta skäl har användningen af

det gamla maneret hufvudsakligen bibehållit sig vid tillverkningen af dosor,

brickor o. d., medan andra fabrikat, i synnerhet alla leksaksartiklar, formas

och förarbetas ur degartad massa. Det är likväl först i nyare tid, som öfver-

klistringsmetoden åter upptagits i vidsträcktare grad och i synnerhet i Eng-

land bragts ganska långt, hvarom längre fram skall talas.

Tillverkningen af papier-niaché är ett exempel på, huru afFall af väf-

nadsämnen kunna med fördel tillgodogöras, och vid betraktandet af denna in-

dustri följa vi en hel klass af naturalster, som vi i det föregående sågo små-

ningom allt mer förädla sig och bli allt värdefullare för menniskan, på den allt

brantare stupande vägen till deras nationalekonomiska graf. Papperslappar,

gamla böcker, tryckta och skrifna, samma material, som äfven pappmakaren

använder, lemna papier-maché; äfven har stundom af lump eller halm fram-

stäld massa blifvit använd, liksom anledning är att tro, att trämassa inom

denna fabrikation kommer att bli ett värdefullt råämne. Försök i denna rikt-

ning ha krönts med framgång.

Det vanliga pappersämnet sorteras först efter sin finhet och hvithet i

flera klasser och sönderrifves derefter i små bitar, som sedan uppmjukas i

varmt vatten och vid tillverkning i smått i mortlar för hand, men i större

anstalter genom stampverk eller på en. holländare sönderbokas till en grötartad

massa. Man får sålunda af det hvita pappersspinket en sådan massa, som i

pappersqvarnen skulle tjena till beredande af ordinärt papper, medan de mera

blandade sorterna lemna en massa likartad med den för papp m. m. Skall

massan ej genast formas, urpressar man henne, torkar henne i form af kakor

eller klimpar och rifver henne sedan vid den följande förarbetningen åter till

spån.

Af den rena, endast med ett bindmedel försatta pappersdegen förfärdigas

de lätta varorna, t. ex. masker, dockhufvuden m. m., men i många fall tillsätter

man jordartade ämnen, i synnerhet krita, lera eller fin sand. Detta är i de

flesta fall en besparingsåtgärd, dock är t. ex. vid fina ornamentsarbeten en
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tillsats af finslammad krita af väsentlig vigt, emedan massan då antager en

marmorartad polityr. Som man lätt kan tänka sig, få varorna genom dylika

mineraliska tillsatser en ökad hårdhet på elasticitetens bekostnad; de bli i

förhållande till tillsatserna styfvare och skörare. En mycket fin massa af

detta slag, men som är besvärlig att åstadkomma, är askpastan, som öfverste

von Auracher i Wien (före 1820) uppfann; vidare äro härmed nära besläg-

tade två nyare franska alster, stenpappet och läderpappet, af hvilka för-

färdigas reliefornament för husens inre, äfvensom det konstgjorda träet (patent

wood eller fibrous slab kalladt) af Bielefeld i London, hvilket sedan mid-

ten af femtiotalet tillverkas af lera och pappershalftyg eller hackade blånor

jemte andra tillsatser och i synnerhet användes till plattor för panelningar

m. m. . Till bindmedel tjenar för vanligt papier-maché lim eller klister eller

begge tillsammans; gummivatten spelar äfvenledes en rol. För varor, som

skola få en mörkare lackering, har man ännu friare händer vid valet af till-

satser och bindmedel; för varor t. ex., som efter torkningen visa sig i ljus-

brun färg, tillsätter man sålunda till pappersmassan, hvilken till bindmedel

endast får rågmjölsklister med en smula lim, ytterligare så mycket finsållad

träaska, att massan slutligen uppnår den förras dubbla mängd, hvarigenom

man efter sorgfällig knådning får en allt igenom likartad massa, som ganska väl

låter forma sig och varaktigt mottager de finaste intryck. Vid tillverkning af

sådana massor, hvari lim utgör hufvudbindmedlet, är det regeln att först låta

det i hett vatten upplösta och förtunnade limmet åter kallna till gelé och i detta

tillstånd arbeta in det i massan. Huru olika emellertid förfaringssätten och

beståndsdelarna kunna vara i särskilda fall, går dock slutligen allt ut på att

framställa en bildbar pasta, ungefär af bröddegs fasthet, hvaråt man genom

inarbetning för hand eller pressning med maskin i formarna ger gestalt och

prägel.

Formarna bestå af gips, svafvel eller hårdt trä och bestrykas till före-

kommande af fastklibbning med linolja. Allt efter som pjeserna skola bli

blotta reliefer eller hela bilder och de senare åter massiva eller ihåliga, äro

formarna, liksom formarna för gipsgjutningar m. m., olika inrättade.

Har massan i formarna erhållit så mycken fasthet, att hon blifvit hand-

terlig, uttagas pjeserna och utställas till fullständig lufttorkning. I delar for-

made pjeser förenas nu till ett helt, i det man antingen förenar deras kanter

med lim eller, om de efteråt skola brännas, dertill begagnar ett kitt, som

uthärdar hettan. De ränder och intryck, som uppkomma genom hopsätt-

ningen, bortskaffas antingen genast eller efter bränningen genom raspning eller

slipning med pimsten och dylika glättningsmedel. Många varor bli näm-

ligen, så framt de ej som ansigtsmasker o. d. skola förblifva ljusfärgade och

mera elastiska, före fackeringen ytterligare brända. För detta ändamål be-

stryker man dem med linoljfernissa och utsätter dem på jerntrådsställningar i

ett slags bakugn för en temligen stark hetta,* hvarigenom de få en hårdhet,

ungefär lik den hos hårdt trä, och, om de ej redan voro det, blifva bruna.



ÖFVERFORMNINGSMETODEN. 495

Lackerare, målare, förgyllare m. fl. taga sedan de råa alstren under hyfsning

och gifva dem det behagliga utseende, som skall skaffa dem afsättning.

Stenpapp. Som en den nyare tidens utvidgning af den gamla papier-

machéindustrin visar sig det i Frankrike uppfunna och af Gropius till Berlin

öfverflyttade stenpappet (c arton pierre). Det är klart, att, om vid form-

degens sammansättning mängden af de mineraliska beståndsdelarna allt mer

ökas och således pappersämnets mängd i samma mån minskas, alstrets be-

skaffenhet måste blifva en annan, och att, om slutligen den senare bestånds-

delen alldeles utelemnas, man dermed kommit in på ett främmande område,

stuckaturarbetets. En stenpappsmassa utan pappers- eller lumptillsats är

dock ingenting nytt, utan har redan länge af förgyllarna begagnats till åstad-

kommande af mångfaldiga prydnader på ramar m. m. Härifrån spred sig

sedan användningen af dylik massa till utsiring af schatull och andra smärre

möbler, tills äfven härur en ansenlig sjelfständig industrigren utvecklade sig,

hvilken inom sitt område indragit framställandet af en mängd prydnads- och

nyttiga föremål, t. ex. arkitektoniska utsiringar för det inre af bygnader, spe-

gel- och tafleramar, reliefer och statyetter af de mest olika slag.

Beståndsdelarna i stenpapp äro vexlande som i papier-maché och till

en del beroende af ortliga förhållanden. Medan i särskilda fall pappersdeg,,

lim, lera eller krita ännu allt jemt utgöra beståndsdelarna, lemnar man i andra

den förstnämda beståndsdelen alldeles eller nästan alldeles å sido och använder

en hel mängd andra mineralämnen, såsom gips, alabasterstoft, kalk, chaus-

séstoft m. m. I Frankrike förfärdigar man ganska vackra plastiska saker

blott och bart af fint träpulver, som färgas efter ändamålet, blandas med en

het välling af flandriskt lim och fisklim och i tunna lag strykes i formar; ge-

nom upprepad påläggning af gröfre massa fyllas formarna småningom och

utsättas medelst tyngder eller en hydraulisk press för ett starkt tryck,

hvarefter slutligen pjeserna uttagas och torkas. På detta sätt fås de varor

af s. k. konstgjord ebenholts, hvilka såsom skriftyg, brefpressar, statyetter

m. m. genom massans så väl som formens skönhet tillfredsställa till och med
konstnärliga anspråk.

Stenpappsmassan förbättras ofta till sin beskaffenhet derigenom, att man
slutligen genom knådning med henne införlifvar linolja eller, ännu bättre, lin-

oljefernissa. Arbetena bli derigenom, under förutsättning att massan för öfrigt

innehåller lim, ogenomträngliga för vatten. Detta beror på samma förhållande,

som äfven snickare och andra göra sig till godo, i det de genom flitig omröring

förena lim med olja eller fernissa. Ehuru nämligen begge ämnena stöta hvar-

andra ifrån sig, liksom vatten och olja, förmå de dock, en gång förenade, i

följd af sin tjockflytande beskaffenhet ej åter skilja sig åt, utan hoptorka till

en massa, som binder fastare än lim enbart utan att låta uppmjuka sig af

vatten.

Öfverformningsmetoden. Dostillverkningen. Genom att limma olika

lag af papper öfver hvarandra kan man, som sagdt, framställa ihåliga varor,
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hvilka trots sin lätthet och sina tunna väggar ega en ansenlig grad af håll-

fasthet och till och med elasticitet. Dertill fordras ett fint, tjockt hvitt papper

och ett klart, tunt, af fint hvetemjöl och limvatten beredt klister. Allt efter

föremålens form skär man papperet i remsor, skifvor o. s. v., hvilka man
lägger en och en öfver en träform och för hvarje gång fäster med en påstryk-

ning af klister. Allt efter omständigheterna tar man 8, 12 till 20 lag papper,

torkar sedan pjeserna vid måttlig värme, påstryker derefter en svart tjär-

fernissa och torkar sakerna på nytt i starkare hetta. Fernissningen och den

följande torkningen upprepas, ända tills fernisslagret är tjockt nog och det ej

mera skiner igenom papperet; derefter bortskaffas ojemnheterna genom slip-

ning med pimsten, hvarpå arbetet slutligen får sin fulländning genom lacke-

ring, målning, bronsering, förgyllning o. s. v. Det nu sagda afser närmast

dosor och liknande arbeten; vid tillverkningen af större föremål, t. ex. bord-

skifvor och dylikt, limmas väl ända till 150 pappersblad ett och ett öfver hvar-

andra. Genom detta visserligen något långsamma tillverkningssätt erhållas de

fastaste och starkaste alster, som förhålla sig ungefär lika med medelhårdt

trä, men framför detta ha företrädet att vara mera likartade till sin substans

och att ej slå sig. Hörn och inböjda partier äro vid denna klistringsmetod

svårast att göra, ty här måste papperet för undvikande af veck ofta förses

med inskärningar, läggas öfver hvartannat, starkt tillgnidas och för bibehål-

lande af lika tjocklek hos väggarna efteråt beläggas med mindre bitar. Den
ännu felande glatta ytan åstadkommes slutligen efter föregången stark tork-

ning genom hyfling, raspning eller svarfning.

Genom ett närbeslägtadt förfarande tillverkas nu mera äfven rör för

gas- och vattenledningar, i det en egen papperssort, hvars bredd är lika

med de särskilda rörens längd, dragés genom smält asfalt och medelst särskilda

maskiner uppvecklas på en cylinder, hvars groflek motsvarar rörens vidd.

Dessa s. k. asfaltrör uthärda ett tryck af mer än 15 atmosferer.

Sedan dostillverkningen i Tyskland länge bedrifvits efter öfverklistrings-

metoden, utan att hit hörande tillverkningssätt utsträcktes till en mängd an-

dra likartade föremål, följde dock slutligen den tyska fabrikationen det före-

döme, som andra länder, i synnerhet England, i detta afseende gaf, och

lemnar nu fullkomligt lika vackra varor som dessa. Emellertid har dock det

gamla maneret, på samma gång det fick ett större verksamhetsfält, blifvit

utträngdt från sitt ursprungliga lilla område, dostillverkningen. I den senare

har ett hastigare förfaringssätt, hvilket emellertid äfven kan lemna goda och

varaktiga varor, fått insteg. Den nu varande dos-, fodral- och asktillverknin-

gen är med ett ord rent papparbete. I stället för att många gånger ur papper

utskära skifvorna och remsorna till en dosa, bildar man dem helt enkelt af

tjockt, fast papp, som genast ger väggen hela hennes erforderliga tjocklek. Dessa

tillskurna stycken förenas i kanterna med lim, ställas inuti en polerad ihålig form,

och i arbetsstyckets ihålighet insattes en likaledes polerad kärnform af metall.

Sedan det hela underkastats trycket af en skrufpress, synes det egentligen ännu

råa fabrikatet dock redan så glatt och jemnt, som vore det poleradt. Det



DOSTILLVERKNINGEN. 497

behöfver nu endast indränkas med linolja, torkas i ugn och grundas med en

fernissfärg för att vara färdigt för den vidare dekorativa behandlingen, hvilken

är den samma som vid de öfriga metoderna. Förarbetar man de pappstycken,

som skola pressas, i vått tillstånd, sedan de starkt uppmjukats med vatten,

kunna på denna väg äfven böjda, med reliefer och dylikt försedda föremål

åstadkommas.

I Japan och Kina har detta sätt att använda papper sedan urminnes

tider varit i bruk, och papperet (af fibrerna] i barken och de unga skotten

på mulbärsträdet) spelar der öfver hufvud som ämne för allahanda artiklar

en långt större rol än hos oss. Man förfärdigar deraf möbler och kistor,

skosulor, skärmar, vattentäta hattar och regnkap-

por, likaledes pansar och remtyg, de starkaste snören

och tåg, och det deraf gjorda packpapperet är så fast

och segt, att det fullständigt intar vårt pack- och

säcklärfts plats. Sannolikt är ock, att engelsmännen

af japanska arbeten föranledts att vända sig till och

utvidga denna industrigren. Så heta ju hos dem

alla artiklar af detta slag japanska varor, och ofta

nog efterapa de rent japanska mönster, om det än

lika litet lyckats dem som alla andra medtäflare

att uppnå den japanska lackeringens förträfflighet.

Ofverklistringsmetoden har ej blott frambragt

mindre föremål, utan till och med försökt sig på
möbler af största slag; så har bland annat ett piano

af papier-maché varit utstäldt. Och det kan ej ne-

kas, att dessa alster ha många företräden framför

dem af trä; sålunda ega de särskildt jemte ansen-

lig styrka en mycket stor lätthet (möblernas ben

äro alla gjorda ihåliga). Sjelfva ämnet gör be-

arbetningen ovanligt lätt; det spricker ej, slår

sig ej och har i fullkomligt tort tillstånd minst

samma varaktighet som trä. Detta konstgjorda

trä har äfven det företrädet framför det natur-

liga, att det låter begagna sig till artiklar med in-

bränd lackering, medan det naturliga skulle spricka eller slå sig i ugns-

hettan.

I England äro i synnerhet Birmingham och Wolverhampton tillverknings-

Drter för pappersmöbler och andra pappersvaror. Man nedsänker der pappers-

styckena (olimmadt, finare och löst bomullspapper) i det af stärkelse och lim

kokta bindmedlet, lägger omkring 5 blad tillsammans, pressar dem i en

ihålig metallform och insätter denna i en torkugn. När pappersskiktet är

tort, beredes och torkas på samma sätt ett annat. På detta sätt fortfares,

tills den erforderliga tjockleken vunnits. För ihåliga saker, såsom rör, stols-

ben m. m., lägger och stryker man de limmade bladen på dornar eller kära-

Uppfinningarnas bok. VI. o2

Tig. 535. Blomsterbord af

papier-maché.
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formar af tort trä, insätter dem med dessa i torkugnen och fortfar sålunda

skiftevis, tills allt är färdigt. Aro domarna af sådan form, att de ej kunna

utdragas, skär man pappersmassan tvärs öfver i stycken eller delar henne

längs efter i två hälfter, borttager dornen och förenar åter delarna medelst

lim till ett helt. Genom de vanliga medlen, svarfning, slipning med pimsten

eller smergel, grundning, lackering och anbringande af utsiringar, idel åtgär-

der, som äfven förekomma i andra slöjdgrenar, erhålla de oberedda eller half-

färdiga arbetsstyckena sin fulländning.

Ett annat sätt att förarbeta samma massa består deruti, att man me-

delst hydrauliska pressar hoptrycker de med limvatten fuktade pappersbladen

till plattor och block, torkar dem vid stark värme och sedan med skärande

verktyg förarbetar dem, alldeles som fint trä, till en mängd föremål. Under

pressens väldiga tryck får massan buxboms eller ebenholts' hårdhet. Genom

sågning, hyfling, svarfning och alla andra medel för bearbetning af trä gör

man deraf möbeldelar och utsiringar, ljusstakar, skriftyg, nipperskrin och

dylikt, vidare en mängd prydnadsartiklar, som gå under namn af yet och

ha utseende af glansstenkol. Slutligen ligger ej heller någonting annat än denna

klisterpappersmassa till grund för alla de s. k. japanska lackerade varor, i

hvilkas frambringande engelsmännen besitta ett sådant mästerskap.

Nyligen har man i Amerika börjat efter samma metod förfärdiga äfven

vagnshjul, i det man med lim bestryker stora pappersskifvor, lägger dem till

önskad tjocklek på hvarandra och förenar dem under en stark hydraulisk

press, hvarefter man låter dem i flera veckor torka i uppvärmdt rum, sedan

svarfvar dem på svarfstolen och medelst hydrauliskt tryck inpressar de så-

lunda erhållna hjulstommarna i något koniskt ursvarfvade hjulringar af ståL

Sådana hjul äro lätta, elastiska och omöjliga att sönderbryta.

Till lackeringen, som i de flesta papier-machévaror spelar en hufvud-

rol, sluta sig ofta äfven målning, förgyllning, försilfring, inläggning med per-

lemor och dylikt. Ofta äro målningarna ej utförda på sjelfva pjesen, utan

bestå af färglagda inläggningar, som fästas redan på den första grundfernis-

san, sedan öfvertäckas af de följande lackeringslagren och genom den

följande slipningen åter bringas i dagen, så att de nu ligga i samma plan med
lackeringslagret. Samma behandling undergå inläggningarna af perlemorblad,

som efteråt af målaren inflätas i utsiringen och dessutom ofta sjelfva öfver-

målas med genomskinliga färger för att ännu mera höja. effekten af perlemorn.

För anbringandet af förgylda teckningar har man ett särskildt förfaringssätt.

Innan den sista lackeringen ännu är fullkomligt torr, belägger man hela teck-

ningsytan med bladguld; på denna grund utför man med en god kopaltäck-

fernissa teckningen och låter henne torka till hälften eller så mycket, att hon

kan fördraga någon gnidning. Ar detta skede uppnådt, öfverfar man ytan

med en i vatten doppad lapp och borttager dermed allt fritt liggande guld, så

att endast den afsedda teckningen qvarstår. Efter torkningen öfverfar man
slutligen ytan med terpentinolja, som nu å sin sida upplöser och borttager

täckfernissan, så att guldteckningen framträder ren.



PAPPERSLINNE. 499

I de egentliga pappersdegsvarornas fack synes den tyska industrin, att

döma af hennes uppträdande på de stora utställningarna, lemna de mångfal-

digaste artiklarna; i de nyare stenpapps- och träartade artiklarna torde

hon likaledes ej stå efter för fransmännen och för engelsmännen endast i

afseende på lackeringens fullkomlighet, men i fråga om prisbillighet besegra

dem begge. Hon bringar ännu årligen millioner dosor i marknaden, hvilka

städse finna villiga afnämare, då man för detta ändamål ej kunnat finna nå-

got lättare, varaktigare och snuset bättre bevarande material. Allbekanta

äro de på olika ställen i Tyskland tillverkade masker, attrapper, dockhufvu-

den och andra leksaker, bland dem de naturtrogna djurfigurerna m. m. Så-

som nyare företeelser på detta område möta oss konstrika efterbildningar af

anatomiska preparat, skelett och dylikt, efterhärmningar af gamla vapen m. m.

Den tyska näringsflitens hufvudsäten, Wien, Berlin, Nurnberg m. fl., måste

äfven i denna gren nämnas i främsta rummet; dessutom ges det i Braunschweig,

Stuttgart, Frankfurt, Gotha, Sonneberg och annorstädes i Thuringen, på al-

tenburgska området (de berömda miillerdosonja), i Dresden och på ännu

inånga andra orter verkstäder och till en del stora fabriker, som redan nu vid

sidan af engelsmän och fransmän förse verldsmarknaden ända till de åflägs-

naste trakter med papier-machévaror af de mest olika slag.

På verldsutställningen i Wien 1873 hade man tillfälle att se gardiner

och draperier af papper. Efterhärmningen var så lyckad, att alla förbigå-

ende, som ej upplystes om rätta förhållandet, ansågo dessa draperier vara af

väf. Afven fans på samma utställning ett slags pappersläder och deraf till-

verkade föremål. Detta läder åstadkommes liksom det i England tillverkade

pergamentpapperet genom att behandla lämpligt papper eller papp med ut-

spädd svafvelsyra, ett behandlingssätt, hvarigenom cellulosan öfvergår i ett

hornartadt tillstånd, som ger papperet ogenomtränglighet för vatten samt mång-

dubbel styrka. Efter många misslyckade försök har det lyckats genom en

mans energi att af detta material tillverka en mängd föremål. Säkerligen

har det stor framtid för sig, äfven om den entusiastiske uppfinnarens förut-

sägelse om »patentlädrets» förestående användning till skor, maskinremmar,

vagnstak m. m. ej skulle gå i fullbordan.

Papperslinne. Väl icke som ett alster af papier-machétillverkningen,

men i alla fall som ett af samma material tillverkadt böra vi här om-

nämna detta intressanta fabrikat, som under de senaste tio åren nästan

beredt sig inträde i verldsmarknaden. Ursprungligen förskrifver sig uppfin-

ningen från Amerika, dit iden måhända införts från Japan, men der han ha-

stigt slog rot, emedan arbetslönerna der äro så ofantligt höga, att tvätten af

vanliga skjortkragar, manschetter, skjortbröst o. s. v. blir ojemförligt dy-

rare än sådana persedlar, om de i stället göras af papper. De begagnas blott

en gång, men bli det oaktadt mycket billigare än tvättningen. Pappers-

linnet banade sig från Amerika väg till det europeiska fastlandet; förut

beledt som en kuriositet, väl äfven missaktadt som »surrogat» och i början
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endast af få begagnadt, har det dock förstått att skaffa sig spridning, och

redan nu är i många länder förbrukningen af detta linne mycket betydlig.

Tillverkningen är dock ännu betydligare, och en stor del af hennes alster sö-

ker sig väg till utlandet. Varorna ha visserligen äfven under den korta tid,

de funnits till, väsentligt fullkomnats, och det fordras ett mycket misstroget

och skarpt öga för att ej låta narra sig af de eleganta papperskragar, som

den finaste dandy nu mera ej skyr att bära. Fullkomligt hvitt eller i stånd

att tillegna sig hvilken färgton man önskar, antager det dertill använda pap-

peret genom appretyr, pressning, satinering och dylikt hvarje form mycket

lättare och regelmässigare än lärftet genom stärkning och strykning; men der-

jemte kan det äfven till sin yta så beredas, att det på det nogaste och mest

förvillande sätt återger den yttre texturen af en väfnad.

Naturligtvis låter ej allt linne tillverka sig af papper — det skulle åt-

minstone ej vara rätt ändamålsenligt — men för de artiklar, som utgöra de

mest i ögonen fallande delarna af toaletten, således i synnerhet för kragar och

manschetter, egnar sig ämnet alldeles förträffligt.

I Nordamerikas Förenta stater förbrukas årligen vid pass 150 millioner

papperskragar, och statistiska uppgifter bevisa, att detta ofantliga antal

ännu är i tillväxt i samma mån, som genom förbättringar i fabrikationen va-

ran blir billigare. Dessa kragar tillverkas i två slag: af papper och tyg i

förening och af papper allena. Det härtiil använda papperet beredes af det

bästa material. Det levereras i stora hvita ark, 30 tum långa, 13,5 tum breda,

och väger öfver 1,7 5 centner riset. Vid kragfabrikationen kommer det först

i emaljeringsafdelningen, der hvarje ark betäckes med ett tunt emaljlager och

sedan upphänges till torkning på ställningar i ett genom ångrör upphettadt

rum. Påstrykningen af emaljblandningen sker med vanliga borstar, och hela

denna förberedning verkställes för hand.

Sedan arken blifvit fullkomligt torra, åtryckes dem ett tyglikt mönster

för att gifva papperet utseende af tyg. För att åstadkomma denna verkan

klistras hårdt spändt muslin på tennplåtar af pappersarkens storlek. Mellan

två och två sålunda tillredda plåtar lägges papperet. Omkring 14 ark be-

handlas samtidigt på detta sätt, och af dem bildas en packe, som följ-

aktligen består af papper och tenn skiftevis; denna packe låter man sedan

gå mellan grofva stålvalsar, genom hvilkas tryck väfnadens fina maskor full-

komligt tydligt aftrycka sig på papperet och sålunda gifva detta det mest

förvillande utseende af muslin.

Härefter erhåller hvarje ark medelst hastigt roterande fina borstar ännu

ett slags polering, hvarpå papperet är färdigt att förarbetas till kragar. För
detta ändamål går det till skärrummet, der det medelst rörliga stålstansar,

som äro försedda med kniflika eggar, sönderskäres, i det man lägger en hög

af omkring 80 ark i en press. Hela packen blir af stansarnas skarpa eggar

på en gång genomskuren och sålunda ett motsvarande antal lämpligt formade

pappersstycken tillskuret, af hvilka allt efter omständigheterna kragar, man-
schetter eller dylikt förfärdigas. Dessa pappersstycken äro för ögonblicket all-
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deles platta och utan knapphål, hvarför de måste underkastas ännu några

vidare behandlingar.

Vid den ena ändan af tillskärarrummet äro en mängd rullar af stärkt muslin

uppstaplade, hvilkas ändamål icke genast kan gissas; dock ger den närmast

följande behandling, kragarna undergå, derom upplysning. Man ser näm-

ligen muslinsmassorna medelst maskiner sönderskäras i små aflånga stycken,

som påklistras å de ställen, der ett knapphål skall utslås. Detta sker för

att gifva knapphålen nödig motståndskraft och förekomma deras uppslitande,

om kragarna vid begagnandet skulle förlora något af sin styfhet. Fästandet

af dessa muslinsbitar, skärandet af knapphålen, inpressningen af de efterhär-

made stingen vid deras kanter, böjningen af kragarna och påtryckandet af stäm-

peln, allt detta åstadkommes på samma gång medelst en mycket sinnrik maskin

och genom en enda rörelse af den samma. Ja, man ger sjelfva papperet en

sträckning på somliga ställen, i det man utspänner det genom en tillika gni-

dande pressning, så att en på sådant sätt behandlad krage kan, utan att slå

veck, passas efter hvarje böjning. Naturligtvis behöfvas dertill mycket noga

arbetade modeller, som förfärdigas af päron- eller buxbomsträ och stål.

Slutligen bli kragarna, innan maskinen aflemnar dem, ytterligare böjda

efter halsformen. Formningsapparaten förrättar sitt arbete med öfverraskande

hastighet och täflar sålunda med färdigheten hos de flickor, som lägga kragarna

dussinvis i askar. Hvarje flicka inpackar dagligen omkring 20 000 stycken.

De med tyg belagda kragarna äro naturligtvis dyrare än de enkla pappers-

kragarna. De förra tillverkas af papper, hvarpå antingen brokigt eller hvitt

muslin påklistras; dervid insparas pressningen. Deras tillverkning är för öfrigt

alldeles lik den ofvan skildrade.



Bokbinderiet.

vända verktygen,

gyllning.

Snittets anbringande.

Drag ur dess historia. — Teknik. — Fals-

ningen. — Falsmaskinen. — Glättningen. —
Häftningen. — Skärningen och de dertill an-

Rygg och hörn. — Pressning och utsiring. — För-

På grekernas och romarnas tid, då man skref på papper af papyrus-

plantan och upprullade bladet på käppar, intogs den nu varande bokbindarens

plats af schatullmakaren, ty man förvarade skriftrullarna i fodral af cederträ

eller ännu dyrbarare ämnen, hvilka man äfven stundom rikt utsirade. Man
försåg. då äfven gerna sjelfva bladen med ett snitt, d. v. s. man glättade

rullens båda ändytor medelst afslipning med pimsten och gaf dem en oftast

svart, men stundom äfven glänsande röd färg.

Denna böckernas form af rullar (v o lumin a) var i forntiden den van-

ligaste, utan tvifvel emedan han för det spröda papyruspapperet var den mest

passande. Men för vissa ändamål, t. ex. tabeller och räkenskaper, lagar o. s. v.,

hade man trätaflor, som vanligen voro öfverdragna med en grund af blyhvitt.

I det man nu efter hand gjorde dessa taflor allt tunnare, försåg dem

med skrift på båda sidorna och fäste ihop dem i ryggen med remmar o. d.,

närmade man sig äfven vår nu varande bokform. Ett sådant verk kallades
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en codex, och namnet bibehöll sig äfven, sedan pergamentblad kommit i

trätaflorn as ställe.

Under den första kristna tiden samt under större delen af medeltiden

låg hela skriftväsendet i munkarnas händer, hvilka afskrefvo böckerna och

tillika ombesörjde deras inbindning. Merendels försåg man de sammanhäftade

bladen med ett omslag af pergament, och först på en något senare tid började

man använda permar af tunna träskifvor, hvarigenom böckernas form åter

bragtes ett steg närmare den, de nu hafva. Men munkarna sökte gifva sina

arbeten ej blott styrka och varaktighet, utan äfven ett prydligt utseende, och för

-att de rikt utsirade guld- och färgsnitten samt de miniatyrmålningar, hvarmed

text och titelblad voro utstyrda, äfven skulle motsvaras af bokens yttre, anbrag-

tes här konstrika ornament i träsnideri, metallarbete, ja, till och med af ädel-

stenar. Naturligtvis var detta blott fallet med praktverk för de förnämaste och

rikaste. Några sådana rikt utrustade verk från medeltidens tidigare århun-

draden (800—1300) ha bibehållit sig ända till våra dagar. I synnerhet finnas

i England flera sådana skatter med band af massivt eller emaljeradt guld.

Der var munken Herman, som inkom på den normandiska eröfringens tid,

en af de berömdaste bokbindarna; han blef ej långt derefter biskop. Afven

flera irländska munkar nämnas som förträffliga mästare. Guldsmedens, ciselö-

rens, bild- och stämpelskärarens, äfvensom gördelmakarens konst, hvilken, som

vi sett, under medeltiden befann sig i en rik blomstring, omfattade sålunda

äfven det dekorativa bokbinderiet, h varåt med tiden äfven lekmän egnade sig,

ty redan före boktryckarkonstens uppfinning talas t. ex. från Niirnberg om
bokbindare och ett bokbindarskrå, hvilka sålunda endast bundo handskrifna

verk, alltså mycket dyrbara arbeten.

Man må dock ej tro, att yrkets teknik egentligen befordrades genom de

medeltida praktbanden; dels voro nämligen dessa jemförelsevis få, dels måste

bokbindaren, som vi nyss nämde, vid deras utförande sätta sig i för-

bindelse med metallarbetarna eller skulptörerna. Mot slutet af 1300-talet

omtalas dock äfven praktband i siden och damast, smyckade med perlor och

ädelstenar. Större utbildning erhöll bokbinderiet genom de enklare inbind-

ningarna, först simpla eller med ristningar sirade träpermar, hvilka sedan

öfverdrogos med läder af hjort eller slutligen af kalf. Kalfskinnets använd-

ning, som med all sannolikhet kan sättas till början af 1400-talet, blef näm-

ligen epokgörande derigenom, att pressningen följde henne i spåren och dy-

medelst uppslaget gafs till det nyare bokbinderiet. Man känner band med

blindtryckt kalfskinn ända från midten af samma århundrade. Införandet af

ädlare skinnsorter, företrädesvis marocko, tillskrifves bokbindarna hos konung

Matthias Corvinus af Ungarn (död 1490), som underhöll en liten armé af konst-

närer, mest från Italien, hvilka ständigt voro syseisatta för hans boksamling.

Denna, ett af sin tids under, skall hafva uppgått till 50 000 band, men för-

stördes ty värr 1526 af turkarna, då Buda intogs. Blott några hundra band

finnas ännu i kejserliga biblioteket i Wien.
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Boktryckarkonstens uppfinning blef naturligtvis af det allra största in-

flytande på bokbinderiet, som nu måste anlita tiodubblade krafter och följ-

aktligen förenkla alla förfaringssätt. Bokbindaryrket spreds nu allt mer, i

samma mån konsten att trycka gjorde framsteg. Ännu bibehöll man dock,

och det under nästan hela det 16:e seklet, i Tyskland och angränsande länder

ekskifvor som permarnas underlag och knappar af metall, på det dessa skifvor

ej skulle kasta sig så mycket.

I afseende på smaken i utsiringen, hvilken först höjer bokbinderiet till

konsthandtverk, erhöll han under renässansens tidehvarf en så hög utbildning,

att denna tids bättre arbeten ännu i dag betraktas som ouppnådda mönster,

och att den pånyttfödelse af yrket, som sedan ett par, tre tiotal af år begynt

i utlandet, uteslutande knyter sig till det närmare studiet af renässansen. Det

var särdeles i Italien under de konstälskande påfvarna och regenterna samt

i Frankrike, som denna blomstring egde rum. Ty värr är renässansens bok-

binderi i Italien mindre undersökt, än det förtjenar; strödda prof och afbild-

ningar låta oss ana en lysande rikedom, som kan mäta sig med konstslöjdens

framsteg på alla andra områden i detta renässansens fädernesland. Bättre

känd är bokbinderiets historia i Frankrike. Frans I och Henrik II läto prakt-

fullt binda sina boksamlingar med förgyllningar och guldsnitt, med marokängs-

inläggningar och sinnrikt tecknade liniesirater. En viss Le Gascon skall ha

förfärdigat de flesta af dessa praktband. Samme man har möjligen utfört

de verldsberomda banden åt storskattmästaren Jean Gro Ii er, dessa utom-

ordentligt rika och vackra arbeten, som nu uppvägas med guld. Merendels

äro de utförda med lekfullt slingrande linier på permarna, medan inläggningar

eller målade stycken i flera färger bidraga att fullända det ytterst behagliga

intrycket. Afven Frans II:s, Thomas Majolis, presidenten de Thous, Diane

de Poitiers' m. fl:s boksamlingar från midten af 16:e århundradet utmärkte sig-

genom den fulländadt konstnärliga utstyrseln af sina band. Marokäng är

merendels underlaget på dessa smakfulla tryck; hans färg vexlar mycket. Mera
sällan förekommer kalfskinnet. Först närmare slutet af 1500-talet börjar

pergamentet mera användas i det franska bokbinderiet, då vanligen med enkla

linietryck, den s. k. jesuitstilen. En variant häraf är den något yngre

janseniststilen, med rikare ornering.

I England synes bokbinderiet under renässansen närmast ha följt fran-

ska förebilder, dock med betydlig förenkling. Man känner visserligen en del

namn på bokbindare, men föga eller intet om deras arbeten. Tyskland der-

emot var skådeplatsen för en sjelfständig, något tung och sträng tillämpning

af renässansens allmänna stil på bokbinderiet. Kalf- och svinskinn bilda mesta-

dels öfverdraget, och siraterna, ofta rikt och smakfullt utarbetade och anord-

nade, framställas nästan uteslutande med blindtryck. Den rätliniga indelnin-

gen af permarna står i sträng motsats till de oändligt sammanslingade sira-

terna i de romanska ländernas bokbinderi, liksom den entoniga färgen. En-
dast ryggen erhåller en rörligare, men mestadels också smaklösare blindtrycks-

siring. För öfrigt bör anmärkas, att under hela renässansen, liksom under
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föregående tidehvarf, ryggen i alla länder spelar en alldeles underordnad rol,

då böckerna lågo på pulpeter eller i skåp och titel m. ni. anbragtes å

frampermen. Först med de smärre formaten och boksamlingarnas större till-

växt mot slutet af 1500-talet uppkom seden att angifva titeln medelst tryck

å ryggen. En öfvergångsform var skrifvandet eller inpressandet af upplysnin-

gar om titel, egare m. m. å främre snittet, då boken således vändes med.

knäppena utåt och ryggen inåt. Denna sed bibehöll sig dock ej länge.

Fig. 537. Svenskt band från slutet af 1500-talet.

Nordens och särskildt Sveriges bokbinderi följde under renässansen och-

den närmast der förut gående medeltiden Tysklands efterdöme. Vadstenamun-
karna voro sannolikt öfvade i bokbindning, liksom i textning och öfriga dit

hörande konster. Ett prof af styfhäftning i sidendamast med rika broderier

finnes från slutet af 1400-talet och äfven några vanliga kalfskinnsband. Anda
från Gustaf I:s dagar och sedan allt framgent finner man namn på svenska



•506 BOKBINDERIET.

bokbindare, och den svenska samtida literaturens gamla band visa, livad vi

ofvan yttrat, att bokbinderiet i tysk smak i Stockholm och flerstädes i lan-

det öfvats med framgång och skicklighet. Som prof af gammalt svenskt bok-

binderi meddela vi på föregående sida afbildning af ett band i svart kalf-

skinn med blindtryck från slutet af 1500-talet.

Det l7:e århundradet har ingenting af den öfvervägande betydelse att upp-

visa som det föregående. Hufvudsakligen bemödade man sig att göra banden

lätthandterligare och enklare. Träpermarna bortlades och ersattes med sådana

af papp, knäppena försvunno för de mindre formaten, och i stället kommo
skinnremmar eller sidenband att knyta; äfven dessa bortlades snart.

För de största formaten deremot bibehöllos de jemte hörn- och midtbeslagen,

hvilka nu ofta gjordes af silfver och erhöllo en konstnärligt rik modellering

och ciselering. Pergamentet antogs allmänt till öfverdrag på vanliga

band, och för att skydda snitten infördes bruket att något öfvervika fram-

kanten deraf. Frankrike och Italien gingo fortfarande i spetsen för ut-

vecklingen, och man märker på henne, att stormännens och mecenaternas

inflytande nu börjar ersättas af de lärdas. Ofver hufvud bortlägges den

forna prakten allt mera. De »franska banden», enkla kalfskinnsband med
lätt förgylda ryggar, de »välska banden», der marmoreradt papper intager

lädrets plats på sidorna, leda sin uppkomst från denna tid. Någon tid, sär-

deles kring midten af århundradet, var allmänna smaken» för svart marocko

eller svinskinn med sparsamma sidofiletter och litet sirade ryggar. För finare

arbeten behöll likväl marokäng, synnerligast den röda, obestridt platsen, och

äfven lädermosaik öfvades ännu. Allt mer spred sig äfven seden att svärta

•eller i strimmor färga kalfskinnet, hvilken teknik dock först under det följande

århundradet erhöll sin högsta utveckling. Snitt af guld började man cise-

lera, och äfven målerier förekommo på dem. För dyrbarare småböcker in-

fördes eller återupptogos äldre siringssätt, t. ex. band i silfverfiligran med
siden- eller sammetsunderlag, sådana i sköldpadd eller perlemor med silf-

ver o. s. v.

I Holland och Tyskland, der bokhandeln och boktryckerierna vunno en

högst betydlig utveckling, höll äfven bokbinderiet jemna steg med den. I

allmänhet följdes franska mönster. Som mera egendomlig förtjenar nämnas

«tt slags naturstil med blommor, qvistar, fåglar o. d., hvilken mot slutet af

1600-talet utgick från Holland och blef mycket använd äfven i det nordliga

Tyskland. Det blekgröna guldet, som utmärker de franska banden, in-

fördes också och bibehöll sig i Tyskland ända öfver midten af det följande år-

hundradet. Hvad England angår, är dess bokbinderi ännu mindre märkligt un-

der 1600-talet än förut. Bland bokvurmar, hvilka med större omsorg förva-

rade sina skatter, namnes i synnerhet biskop John Cosin.

Det svenska bokbinderiet vann, liksom alla yrken, en högst betydlig lyft-

ning under nu i fråga varande tid, en naturlig följd af det svenska väldets

ofantliga tillväxt och de betydande rikedomar, som samlades på enskilda stor-

mäns händer. Också finner man en liflig verksamhet utvecklad, och så väl
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tysk som fransk stil följes med smakfull, delvis sjelfständig tillämpning. Till

de förnämsta namnen räknas Georg Hornbein (död 1642), Magnus Gabriel

De la Gardies bokbindare Morel, Christoph Reusner d. y., Sebastian
Ehinger samt Nathanael Goldenau. Då bokbindarna hade privilegium på
handel med bundna böcker, blefvo cle äfven de egentliga bokhandlarna och täf-

lade som förläggare med boktryckarna. Ett prof af det vid denna tid öfvade

bokbinderiet i Sverige är nedanstående afbildning, hemtad från ett exemplar af

Karl XII:s bibelupplaga af 1703 (fig. 538). Det är utfördt i svartprickigt

kalfskinn.

Under 18:e århundradet fortfor Frankrike att vara tongifvande äfven

inom bokbinderiet; särskildt gäller detta om seklets förra hälft. Den huvudsakli-

gaste nyheten i tekniskt hänseende

var, som vi ofvan antydt, kalfskin-

nets allt mer konstnärliga och

vexlande färgning, med hvilken äf-

Ten snittfärgerna höllo jemna steg.

Marmorerad, porfyr-, granit- m. fl.

slags kalf uppkom eller utbilda-

des nu. Underfärgadt guldsnitt,

marmorsnitt leda likaledes sina

anor från denna tid. Vigtig blef

äfven tillämpningen af den sedan

länge i pergamentbanden införda

lösa och släta ryggen på kalf-

skinnsbanden (den s. k. å la

grecque-ryggen), emedan han ome-

delbart ledde till försök att upp-

liäfva bindindelningen och behandla

ryggen som en enda långsträckt

yta. Att steg för steg följa det

franska bokbinderiet under detta

århundrade skulle föra oss för långt.

Det må vara tillräckligt att nämna
de berömdaste parismästarna: en

Deseuille, i början af l700-talet, en Pasdeloup, Derome och DeLorme
mot dess midt och slut. Särdeles i marockons behandling och anbringandet

af filetterna öfverträffade dessa artister allt, livad man dittills sett. Under

republikens och kejsardömets dagar förföll bokbinderiet både i tekniskt och

konstnärligt hänseende, så att många bokälskare till och med hellre vände sig

till London än till inhemska mästare. Det var först B oz er i an d. ä., som å

nyo gaf yrket lyftning; han efterföljdes sedan af flera förträffliga konst-

närer, en C o ur te val, Lefévre, Simie, Thouvenin, hvilka fullständigt

häfdade det franska bokbinderiets öfverlägsenhet, om de också ej förmådde

undandraga sig den allmänna konstsmakens verkningar. Det parisiska bok-

Svenskt baud från 1703.
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binderiet befinner sig för närvarande, i följd af dessa bemödanden och den

uppmuntran, som bokvännen egnar det, fortfarande på höjden af sin tid,

äfven om det ej nu mera kan sägas gå i spetsen för yrkets utveckling, sedan

England och Tyskland deruti intagit en sjelfständig och högt uppburen ställning.

Det är först med det 18:e århundradet, som det engelska bokbinderiet

börjar framträda ur sin obetydlighet. Bokvännen Harleys band anses som

Fig. 539. Den ena permen till en bcinbok, af konstnärer i Wien förärad kejsarinnan af Österrike.

epokgörande genom den föresyn af aktningsvärd enkelhet och soliditet, de gåfvo*

Stilen i dem är något tunn, men ren och ej obehaglig. Ungefär samma,

omdöme gäller om de s. k. oxford- och cambridgebanden, egentligen blott

mindre omvexlingar af samma stil. Sin största lyftning erhöllo dock Englands-

yrkesskicklighet och smak i bokbindning genom Roger Payne (f. 1739, d.

1797), hvilken kan sägas ha tryckt prägeln af sin smak på hela sin engelska

samtid. Från denna tid ha de engelska banden erhållit en sjelfständig finhet
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•och elegans, som, trots vissa osmakligheter, i det hela ger dem ett ädelt och

behagligt yttre. Bland Paynes många efterföljare, hvilka alla i större eller

mindre mån påverkas af honom, nämnas: Kalthoeber, Folkner, Charles

Hering, John Whittaker, uppfinnaren af den »etruskiska stilen», Charles

Lewis m. fl. Det solida och smakfulla bokbinderiet har sedan denna tid

ständigt blomstrat i England, allt jemt uppmuntradt af en mängd rika bok-

älskare och af hela folkets smak för läsning och literatur.

Fig. 540. Perm» till en bönbok, af konstnärer i Wien förärad kejsarinnan af Österrike.

Tysklands bokbinderi gick deremot under samma tid ständigt tillbaka,

och någon yttring af sjelfständigt lif förnimmes knappast derifrån. Franskt

och slutligen engelskt inflytande gjorde sig gällande, men utan att kunna höja

smaken. Först med den allmänna pånyttfödelse, som Tyskland efter befri-

elsekriget genomgick, och egentligast under de senaste tiotalen har bokbinde-

riet der gått betydligt framåt.
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Derom vitna ej blott boklådorna i de stora städerna, utan äfven nästan

alla slöjdutställningar. Nya maskiner och verktyg, som i allt större fullkom-

lighet erbjudas de olika, ständigt växande behofven, skänka ej blott stora för-

delar i afseende på tidsbesparing, utan åstadkomma äfven ett noggrant, vac-

kert och tillika billigt arbete. I allmänhet har dock det högre bokbinderiet i

Tyskland, med undantag af utställningarna, få tillfällen att visa sin konst; det

saknar en allmänhet, som förstår att fullt uppskatta värdet af dess alster. I

Wien, der läderbearbetningen i allmänhet befinner sig på en hög ståndpunkt,

åstadkommas visserligen mycket konstrika bokband, såsom fig. 539 och 540
utvisa; men detta är dock mera endast spridda företeelser. Helt annat är

deremot förhållandet i England,

der rika samlingar af böcker och

målningar utgöra en del af de

välmående klassernas förmögenhet

och der husets vackraste rum ära

upplåtna till bibliotek. Der håller

bokvännen strängt på utsiringen

för hand och vill ej veta af nå-

got maskinarbete. Bokbindare,

som i detta fack äro mästare,

åtnjuta ett mycket högt anseende.

Deremot har i Tyskland maskin-

väsendet fått en vidsträckt an-

vändning inom de nya fabriks-

raässiga bokbinderierna, som nu

finnas på nästan alla större för-

lagsplatser, t. ex. Leipzig och Ber-

lin, sedan det blifvit brukligt, att

en stor del af böckerna, innan de

utlemnas i bokhandeln, förses med
band. Här måste således en

mängd exemplar på en gång bin-

das. För detta ändamål använ-

das cylinderglättpressar, beskär-

maskiner, insågningsmaskiner med

små cirkelsågar, maskiner till ryggens rundning, stämplings- och förgyllnings-

pressar. De nyaste rundningsmaskinerna äro inrättade, som meningen vore att

hoppressa bokens rygg i en liten jernpress; men så snart trycket sker, åker

det undre pressbordet något fram och tar med sig permen; den andra sidan

behandlas derefter på samma sätt, och rundningen är verkstäld. På maskiner,

som drifvas af ånga, går tryckstämpeln oupphörligt upp och ned.

Hvad vårt land beträffar, bibehöll sig dess bokbinderi länge på den höjd,,

det hunnit under 17:e århundradet. Företrädesvis i Stockholm verkade en

följd af utmärkt skickliga mästare, hvilka lemnat talrika, delvis förträffliga

Fig. 541. Svenskt band från omkring 17G0 af

Kristofer Schneidler.
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vedermälen af sin konst. I en något strängare, med den tyska och holländska,

befryndad stil arbetade på 1730- och 1740-talen Joh. Fredrik Klemm, Mi-
k a el Niirnberger ni. fl. Lättare och mera i fransk anda utvecklade den be-

römde Kristofer Schneidler (f. 1721, d. 1787) en rikhaltig och smakfull

verksamhet. Hans gula kalfskinn är i synnerhet beundransvärdt för polityren,

och hans förgyllningar ha en renhet och kraft, som svårligen kan öfverträffas. Prof

af hans konst lemnar afbildningen på föregående sida (fig. 541). En skicklig och i

yrkets alla grepp väl invigd efterföljare till honom blef Johan Karl Caloander,.

hvars stil i rikare band är ganska behaglig, om än något torr. Afven han

behandlar kalfskinnet och marokängen öfverlägset; i synnerhet förtjenar hans

marmorerade kalf loford. En medtäflare af betydenhet erhöll han i Benjamin
Schneidler, som lärt i London och derifrån införde den så blomstrande en-

gelska stilen, som han med utmärkt skicklighet länge tillämpade i Stockholm-

Biand äldre mästare från detta århundrades förra hälft kunna dessutom näm-
nas: Richter, Link, Svalander, Stan-

genberg ra. fl., de flesta arbetande i en blan-

dad fransk och engelsk stil. I landsorten

verkade äfven en och annan bättre mästare,

t. ex. Ahlbom och Dahlbom i Upsala,

Berggren i Lund och andra. Från 1830-

talet befann sig emellertid yrket i ständigt

nedåtgående, trots enskilda aktningsvärda ^^S^i
undantag, och orsakerna härtill voro de

samma, som vi förut för Tyskland an-

märkt. Först på det senaste tiotalet har ett

märkbarare framåtskridande egt rum, för-

nämligast genom impulser från utlandet.

Mycket återstår dock ännu, innan bokbin-

deriet hos oss kan uppnå sin förra ställ-

ning eller i alstrens stilfullhet och skönhet ställas i jemnbredd med det fran-

ska och engelska.

En vandring genom bokbindarens verkstad skall sätta oss i tillfälle att

lära närmare känna *de framsteg, som på den senare tiden blifvit gjorda inom

hans yrke.

Fig. 542. Falsningen.

Bokbinderiets teknik. Bokbindarens första åtgärd var förr de sär-

skilda arkens planering, så framt de ej utgjordes af skrifpapper; man drog-

dem i tunna lägg genom en varm lösning af lim och alun i vatten, utpressade*

öfverskottet af vätskan och upphängde arken på snören till torkning. Nu
mera är denna besvärliga förberedelse till största delen bortlagd, då å ena.

sidan allmänheten- i detta afseende blifvit mindre noga, men å andra sidan

äfven bokbindaren fått ett verkligt skäl till denna uraktlåtenhet i den om än

mycket svaga hartslimning, som maskinpapperet redan i massan erhåller och

som försvårar planeringen, ofta till och med gör henne alldeles omöjlig. Van-
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iigen börjar alltså arbetet med falsningen, d. v. s. arkens samman-

vikning och slätstrykning i enlighet med sitt format, så att ett qvartark får

»två, ett oktavark tre vikningar. Till ledning härvid tjena de s. k. signaturerna

längst ned på arkets första sida, de instickningar, arken erhålla vid trycknin-

gen (punkturhålen), och sidtalen, som måste noga passa in med hvarandra.

'Ofvade falsare bry sig dock ej om att ge akt på de senare, utan begagna sig

endast af sitt ögonmått.

De brukligaste mindre formaten näst oktaven äro duodesen med 12 och

.sedesen med 16 blad på arket. På ark af det förra formatet måste fyra på

Fig. 543. Falsmaskinen.

hvarandra följande blad utskäras; de återstående åtta falsas derefter som

-oktav, hvarpå de fyra vikas särskildt för att sedermera insättas på sin plats

i midten af de andra. Sedesark sönderskäras i två hälfter, som hvar för sig

behandlas som oktav, eller ock kunna de 32 textsidorna på tryckeriet så ord-

nas i de båda tryckformarna, att arket måste förblifva helt, då det hop falsas

.medelst fyra vikningar. Vid bindning af häftade böcker borde falsningen redan

vara undangjord och besväret dermed besparadt bokbindaren, om det före-

gående arbetet alltid vore godt och pålitligt. Men som detta ofta ej är fallet,
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måste det alltid granskas och de illa falsade arken åter upptagas och falsas

om igen.

Falsningen är ett arbete, som för den oöfvade tar mycken tid, men per-

soner, som uteslutande syseisätta sig dermed, förvärfva deri en otrolig färdig-

het. De många slags fals maskiner, som blifvit uppfunna, bereda derför ej

bokbindaren någon synnerlig fördel, i synnerhet som de ej heller åstadkomma

det bästa arbetet. Så mycket lämpligare och mera användbara äro de dere-

mot vid falsning af tidningar och veckoskrifter, som utgå i stora upplagor.

Arbetet på en falsmaskin åskådliggöres af fig. 543. Denna maskin är bygd

af Black och prisbelöntes

på utställningen i London

1851. Sedan dess har hans

inrättning blifvit i flera af-

seenden förbättrad, ehuru

principen allt jemt är den

samma. Arken uppläggas

med den största möjliga

noggranhet samt ett och

ett i sönder på maskin-

bordet. Till ledning tjena

härvid punkturhålen eller

andra tryckmärken. Bor-

det har i midten en lång

och smal öppning, hvaröf-

ver en vågrät klinga, som

är fäst vid en i lodrät rikt-

ning rörlig arm, sväfvar.

När maskinen är i gång,

dyker denna klinga oupp-

hörligt ned i öppningen och

går så upp igen. Det på

bordet utbredda arket ned-

tryckes sålunda på midten

af falsknifven, går ned ge-

nom öppningen och får på

detta sätt sitt första veck. Nedkommet i lådan, ledes det af band mellan

valsar, som tillglätta vecket och föra arket under en ny klinga, af hvilken det

åter får en vikning på tvären. Det samma upprepas, om formatet är oktav,

en tredje gång och så hastigt, att det upptill försvinnande arket efter ett

ögonblick utkommer färdigfalsadt vid bordets nedre ända. En sådan maskin

uppgifves på en timme kunna falsa 2 000 ark, således minst fyra gånger så

mycket, som en flink falsare på samma tid medhinner.

Maskiner finnas älven, som utom falsningen äfven ombesörja häftningen,

och en sådan är afbildad i fig. 544. Arken komma dock ej ut sammanhäftade,

Uppfinningarnas bok. VI. 33

Fis?. 544. Frauenfelders haft- och falsmaskin.
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utan som vanligt ett och ett i sönder, men maskinen har i mittelbrockét, d. v. s.

det ställe, der all häftning skall ske, genomstuckit dem fyra gånger och genom

hvartdera hålparet dragit en kort tråd på det sätt, att de fyra ändarna stå

ut på arkets rygg. Lägger man nu de till ett exemplar hörande arken till-

sammans och derefter pressar och bestryker dem i ryggen med lim eller klister,

skola trådarna i olika riktningar klibba fast sig och på detta sätt bidraga till

Fig. 545. Glättpress.

arkens sammanhållande. Fals- och häftmaskinen åstadkommer alltså ett slags

broschering.

På falsningen följa åtskilliga arbeten, som förbereda arken till häftningen.

Först läggas alla arken af samma nummer tillsammans i högar i ordningsföljd

det ena efter det andra, hvarpä en gosse går fram och tillbaka längs hela

raden och från hvarje hög tar ett ark, tills han på detta sätt fått ett full-
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ständigt exemplar. Derefter måste kollationeras, d. v. s. undersökas, om
alla arken finnas till hands och ligga riktigt, äfvensom om något fel blifvit begån-

get vid falsningen. Förfarandet vid kollationeringen af falsade ark är ett slags

konststycke: en snabb genombläddring, hvarvid ögat måste granska livar enda

signatur och upptäcka oriktiga eller felande. Har allt befunnits riktigt eller

det oriktiga rättats, återstår ofta ännu mycket att göra, såsom att klistra fast

titelbladet, insätta planscher på sina behöriga ställen, vika och infästa kartor,

planer o. d., som merendels äro större än boken sjelf, insätta blad (kartonger)

i stället for kasserade o. s. v.; äfven kan det bli nödigt att uttaga saker, i

synnerhet sådana, som vid den följande pressningen och slagningen kunde taga

eller göra skada, såsom friska, kraftiga kopparstick, med gummi öfverdragna

färgtryck o. s. v. Ar trycket ännu mycket friskt, måste man till undvikande

af ömsesidigt öfvertryck lägga makulatur emellan. De jemnstötta arken läggas

nu en half eller en hel dag i press mellan bräden. Ar blott häftning i fråga,

äro de förberedande arbetena nu afslutade; skall deremot en verklig bindning

ske, måste bladen pressas tätare tillsammans, och härtill användes slagningen

eller i dess ställe valsningen.

Slagningen sker med en 12 till 24 skålpund tung hammare, slagham-

maren, på en dertill inrättad sten eller en glättad jernplåt och företages med
samtliga eller ett större antal ark i bandet pä en gång. Härvid tillgår så-

lunda, att först den ena och sedan den andra sidan af slaglägget bearbetas

med hammaren, hvars slag i tät följd beskrifva kretsar, som, börjande vid

kanterna, allt mera närma sig medelpunkten. Detta arbete är mycket mödo-

samt, tar mycken tid och fordrar, för att utföras väl, äfven ganska mycken

öfniiig. Under hammarslagen förtunnas lägget betydligt och bladen blifva glatta

och jemna.

Nu mera ersattes hammarens arbete oftast och med fördel af valstrycket.

Samma satiner- och glättpress, med hvars tillhjelp hvarje bättre boktryckeri

nu glättar de emellan presspapp eller zinkplåtar inlagda arken och derigenom

betydligt underlättar bokbindarens arbete, har äfven denne lärt sig tillgodogöra,

och i det han låter sina falsade ark gå igenom valsarna, åstadkommer han

i ett ögonblick och bättre, hvad som förut kostade honom tjugu gånger mera

besvär och arbete.

Det enklaste sättet att förena de falsade arken är haft ningen. Här-

for finnas flera metoder, som naturligtvis alla gå ut på en hastig tillverkning

och hvarvid det ofta alls icke häftas, utan endast limmas eller klistras. Men

då häftningen endast kan betraktas som en föregångare till bindningen, borde

alla sådana förfaringssätt undvikas, hvarigenom ryggen för den följande be-

arbetningen förderfvas, t. ex. anbringande af skåror för ifyllande af lim eller

dragning af tråd tvärs igenom ryggen. Den bästa metoden förblir derför

alltid en nödtorftig häftning, så att arken åtminstone med ett stick sam-

manhänga med hvarandra. Detta arbete utföres i häftlådan. Så snart en

bok här blifvit färdighäftad, uttager man henne ej strax, utan öfvergår till en
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följande och så allt vidare, ända tills lådan blifvit full. Så kallade styfva

broschyrer eller kartonerade verk behandlas som böcker och häftas ordentligt.

Häftningen sker, som redan är nämdt, på haft lådan, hvars utse-

ende fig. 546 utvisar. Den öfre tvärslån är skjutbar och kan medelst skruf-

muttrar inställas på hvilken höjd man behagar. Derigenom spännas snörena,

som på vår figur äro fyra till antalet. Yid dessa snören eller bind, som be-

stå af segelgarn, fästas nu de särskilda arken medelst tråd; sedan häftningen

Fig. 546. Arbete vid häftlådan.

skett, sträcka de sig ej blott tvärs öfver bokens rygg, utan äfven ett stycke

utom hennes båda sidor. I stället för snören begagnas äfven i vissa fall skinn-

eller pergamentremmar eller band. De kunna antingen anbringas så, att
4de

lägga sig ofvanpå ryggen och binden sålunda på den färdiga boken bilda

upphöjda valkar, eller ock insänkas de i sjelfva boken, som då får en slät

rygg. Man spänner för detta ändamål boken i handpressen på det sätt, att

ryggen skjuter ut något mellan pressbrädena, och gör med en lämplig såg så

många tvärsnitt, som man vill hafva bind, och så djupa och breda, att de

kunna upptaga segelgarnet. Afven för denna insågning fins nu mera en sär-
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skild maskin, som verkar genom en sats små, på en spindel sittande krets-

sågar och i större verkstäder funnit ett mycket gynsamt mottagande, då en

skicklig arbetare med honom kan åstadkomma sex gånger så mycket som ge-

nom motsvarande arbete för hand. Det fins sålunda tre olika slag af inbind-

ning: häftning på upphöjda, insågade och släta bind. Det första, äldre före-

kommer nu mera vanligen endast på stora böcker, som skola ha mycket starka

band, det andra är det vanligaste, medan det tredje eller häftning på remmar

eller band hufvudsakligen användes vid bindningen af kontorsböcker, emedan

de i denna form låta lättast slå upp sig.

Bindens antal rättar sig efter bokens storlek och utgör allt efter om-

ständigheterna tre, fyra till sex. Dessutom uppkomma två s. k. fästbind, det

ena längst upp och det andra längst ned på ryggen, derigenom, att man

på ett visst, betecknadt ställe med häfttråden öfvergår från det ena arket till

det näst följande. Medelst tråden fästes hvarje ark vid bindet, men medan

detta på böcker med insågade bind sker sålunda, att tråden inuti boken ligger

någorlunda i rät linie, måste vid häftning på upphöjda bind, för att tråden ej

skall slita upp papperet, nålen föras så, att tråden går rundt omkring hela

bindet och först derefter vidare till det följande. En skicklig häfterska kan

dagligen medhinna 2 000—3 000 ark.

Som vi redan nämt, kan vid häftning arbetet gå i ett från den ena

boken till den andra. Lättast låter detta verkställa sig vid det insågade ar-

betet, ty här kunna snörena ännu efter häftningen dragas af och an. Man
kan följaktligen fördela snöret så, att, när binden afklippas mellan hvarje bok,

hvarje bindsnöre räcker ett litet stycke utom kanterna på båda sidorna. Dessa

utstående ändar uppraspas nu, och det är de, som sedermera hoplimmas med

permarna och utgöra den egentliga förbindningen emellan bok och band. Här-

till tjena dessutom äfven de s. k. försatsen eller de vanligen af skrifpap-

per bestående blad, som vid häftningen insättas framför titelbladet och i slutet

af bandet.

Ryggen kommer nu närmast under behandling. Man bestryker honom

med hett, ej allt för tjockt lim och ingnider det väl med en varm hammare.

Limmet bildar ett ytterligare gemensamt bindmedel mellan samtliga arken,

men får livarken ligga som ett skikt ofvanpå ryggen eller intränga för djupt.

På limningen följer vanligen omedelbart ryggens rundning/ Bokbindaren lägger,

innan limmet hunnit fullkomligt torka, boken framför sig och ger med skick-

liga, åt sig riktade hammarslag ryggkanten, först på den ena och sedan på

den andra sidan, en lätt rundning, hvilken naturligtvis på framsidan eller det

främre snittet framkallar en motsvarande urhålkning. Som redan är nämdt,

användes nu mera till detta arbete ett slags pressmaskin, som med ett enda

tryck på det fullkomligaste sätt ger bokryggen den önskade rundningen. Efter

rundningen gör man det främre snittet lika plant som de båda andra, ty när

boken kommer ur beskärpressen, återtar ryggen af sig sjelf sin förra afrund-

ning, hvilken äfven medför framsnittets insvängning.
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Till ryggens bearbetning hör äfven pressningen. En boks permar Få

ej, äfven om de äro betydligt tjocka, med sina ytor skjuta utom ryggen; tvärt om
är det ryggen, som vanligen skjuter något utom dem. Detta åstadkommes

derigenom, att boken starkt pressas mellan två bräden, dock så, att ryggen

ligger fri och de båda brädenas kanter endast räcka till den linie, i hvilken

permen skall vrida sig. Genom ytterligare rundhamring drifves nu ryggen nå-

got ut öfver pressbrädenas kanter, och det uppstår på detta sätt ett slags

fals, vid hvilken permen sedan fästes.

Beskärningen af bokens tre öppna sidor eger rum, sedan hon hunnit

torka. Härigenom skola ej blott bokens särskilda blad, som ännu hänga ihop

i falsvecken, åtskiljas, utan äfven en glatt yta, snittet, bildas. De vigtigaste

verktygen härvid äro besk är pr ess en och beskärhyfveln. Den förra be-

står, som fig. 547 visar, af två balkar, af hvilka den ena är skjutbar på
de båda reglarna. Medelst två skrufspindlar kan han flyttas så nära den

andra, att boken blir inpressad mellan dem båda. Motstycket till pressen

Fig 547. Beskärpressen. Bcskärh v fveln. Fig. 549, 550. Franskt

och tyskt beskärjern.

bildar hyfveln, hvilken är så inrättad, att han kan i rät linie skjutas fram

och tillbaka mellan lister på den förra och att det inuti honom anbragta skär-

jernet alltid går tätt intill pressbalken. I det man nu genom skrufvarnas åt-

dragande småningom närmar cle båda balkarna till hvarandra, intränger jernet

allt djupare i papperet, tills slutligen hela sidan är skuren. På den tyska

beskärhyfveln är jernet en halfrund skifva, på den franska deremot en smal

knif (tungan).

Ju större den yta är, som skall beskäras, desto mödosammare blir detta

arbete med de vanliga verktygen. Men äfven här måste vår tids mekanik

räcka en hjelpande hand och erbjuder nu bokbindaren beskärmaskiner af

olika inrättning. På en sådan maskin genomskär en kraftig, långsamt ned-

gående stålklinga med största lätthet och prydlighet allt, som lägges inunder

henne, och beskärningen af en tjock foliant, som satte de gamla bokbindarna

så många myror i hufvudet, går här lätt som en lek. Under lika kraftåtgång

för öfrigt anses de inrättningar verksammast, som utom den nedgående äfven

gifva knifven en rörelse åt sidan, så att eggen verkar på en gång med drag-

ning och tryck.
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Snittet. Boksnitten lemnas vanligen ej hvita, utan man färgar, sprän-

ger eller marm orerar dem. Det enfärgade snittet göres vanligen gult, rödt

dier grönt. De färger, som härtill användas, äro kromgult, cinober samt en

blandning af galt och blått, alla afrifna med klister. Under färgens uppdrag-

ning, liksom vid den derpå följande glättningen, måste boken hållas väl inspänd

i press. Glättningen sker med glättand eller agatsten under ingnidning af

litet vax. Sprängningen sker efter den gamla metoden på det sätt, att

man med fingret stryker öfver en med färg mättad styf borste i riktningen åt

sig, så att de tillbakafarande borsten stänka färgen ifrån sig. Ett vackrare

resultat erhålles dock på kortare tid genom användning af borste och galler.

Fig. 551. Beskärmaskin.

Man p^gifver färg på en borste och gnider honom mot gallret, ett af en ram

omslutet flätverk af messingstråd, så att färgen stänker igenom och faller på

de vågrätt liggande snitten. Lägger man förut gryn eller dylika små kroppar

i passande fördelning på snittet, förblifva de täckta ställena hvita, och man
erhåller det s. k. kornsnittet. Till egentlig marmorering, som dock nu mera

sällan förekommer, kunna samma förfaringssätt användas, som vid tillverk-

ningen af mångfärgadt papper äro brukliga.

Den vackraste utsiringen af snittet förblir dock alltid förgyllningen,

hvartill man merendels tar rent bladguld. Utförandet fordrar mycken nog-

granhet och skicklighet. Bokbindaren begagnar sig härvid af gulddynan, en
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kudde af fint, fast skinn. På denna skär han sina guldblad i de önskade

storlekarna, lägger dem på de behörigt förberedda snittytorna och tillstryker

dem, om så behöfves, med lös vadd samt polerar slutligen det torkade guldet

med en glättand. Det bästa bindmedlet för guldet är utspädd ägghvita.

Man har dessutom flera sätt att ytterligare försköna guldsnittet. Sådana äro

t. ex. inpressade utsiringar, teckning och målning, underlagda, från sidan syn-

liga färger eller mönster, ofvanpå anbragt marmorering o. s. v., och man

skiljer i detta hänseende mellan det grekiska, spanska, parisiska o. s. v. guld-

snittet.

iiiiiii&li

iSfili""^

=ÖÄ
Eig. 552. Pappskärningsmaskin.

Permarna. Sedan boken fått sitt behöriga snitt, skrider man till an-

bringande af rygg och permar. Först eger dock ett enkelt mellanarbete rum,

bokens kapitalin g, som består deruti, att vid ryggens öfre och nedre ändar,

dess hufvud och fot, fastlimmas en linneremsa eller en bit kulört band, som
räcker något utom snittet och sedermera bildar öfvergången mellan detta och

ryggstycket. Kapitalingen tjenar ej blott till att ge boken ett bättre utse-

ende, utan ökar äfven bandets styrka.

Permpapperets sönderskärning i det önskade formatet sker för hand på
ett skärbräde med linial och knif, men vida beqvämare på en pappskärnings-
maskin (fig. 552). Denna maskin består hufvudsakligen af en rad kretsfor-

miga skärjern, som på ett afstånd från hvarandra af en bokperms bredd äro

fästa på en axel och under hastig kringsvängning i ett nu sönderskära den af
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arbetaren inskjutna pappremsan i ett bestämdt antal permar af alldeles samma
storlek. Permarna kunna på' olika sätt fästas eller ansättas vid ryggen..

Alltid begagnar man sig dock härvid af de uppskafda bindändarna, som till-

plattas och fastlimmas eller fastklistras. Den bakre kanten får naturligtvis

ett visst afstånd från ryggen, för att permen skall vid bokens öppnande lätt

kunna falla upp. Ryggen erhåller likaledes en beklädnad, bestående af en remsa

särskildt för detta ändamål beredt papp, som tillskäres bredare än ryggen, så

att hon, böjd om sidorna, räcker ända till falsen, der hon antingen före eller

efter permarna fastlimmas. Ryggstycket kommer sålunda att ligga hvälfdt

öfver den egentliga bokryggen. Det måste ha en viss elasticitet, så att den

ihåliga ryggen vid bokens uppslagning får en större rundning och skjuter mera

utåt, men vid hennes tillslutning återtar sin förra form. På de s. k. fasta

ryggarna finnes intet ryggstycke, utan öfverdraget, som då åtminstone måste

vara tyg, är omedelbart fastlimmadt på den egentliga ryggen.

Sedan böckerna på detta sätt fått sin grofva underbeklädnad, komma de

åter i pressen. Derefter formeras permarnas kanter, cl. v. s. skäras med
tillhjelp af särskilda jernlinialer fullkomligt räta och glatta samt nedgnidas

med falsbenet. Till sist följer öfver dr agningen, hvartill användas pergament,

skinn, lärft eller kattun, sammet, siden, papper m. fl. ämnen, af hvilka nästan

livart och ett fordrar sin särskilda behandling. Pergament och vissa skinn-

sorter, såsom marokäng och i allmänhet alla pressade och färgade skinn, som

skulle taga skada af väta, bearbetas torra. Man tillskär dem efter formatet,.

gör på pergamentet falsar för cle ställen, der permen vrider sig-, och pådrager

dem med godt lim. De ungefär en tredjedels tum öfverskjutande kanterna

afskärpas, vikas och fastlimmas på insidan. Kalf- och fårskinn bearbetas-

merendels i vått tillstånd. Består öfverdraget af skinn med sin naturliga bruna

färg, behandlas det, merendels efter torkningen på boken sjelf, med en eller

annan betfärg för att antingen gifva dA en enkel färgning eller en marmo-
rering.

De nu så mycket använda tygöfverdragen, lärft, kalikå m. fl., måste

i regeln fästas med tjockflytande, tunt påstruket lim, då klister allt för lätt

skulle slå igenom eller på pressadt tyg uppmjuka mönstret och göra det ore-

digt. Lättast sker öfverdragningen med papper, medan sådana öfverdrags-

ämnen som sammet och siden fordra en synnerligt lätt och varsam behandling.

Bindmedlet för dem är arabiskt gummi; tunna sidentyg deremot fördraga alls

intet häftmedel, utan måste endast spännas öfver permen.

Särskilda fabriker hålla nu mera bokbindaren till hända ej blott faso-

neradt kalikå i stycken, utan äfven lärft och skinn med slutna mönsterr,

afpassade efter bestämda format.

Efter bokens öfverdragning följer an papp ningen, en åtgärd, som be-

står deruti, att af försatsen vid bokens början och slut det yttersta bladet

omsorgsfullt fastlimmas vid permen. Härmed afses dels att förstärka sam-

manhållningen mellan boken och permen, men förnämligast att täcka rygg-

falsen och öfverdragets omslagna kanter, på samma gång man äfven ofta med
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Tis. 553. Glättkolfren. Fisj. 551. Filetten.

en fin försats ger boken ett prydligare utseende. Dermed är nu boken bun-

den; men för att hon skall erhålla hela sin fulländning, fordras ännu en mängd

åtgärder, pressning, förgyllning, utsiring med tryck m. fl., som taga i anspråk

ett stort antal olika verktyg, af hvilka vi här skola anföra de hufvudsakli-

gaste.

Ett bland bokbindarens vigtigaste verktyg är glättkolfven, som bok-

bindaren använder för att ge permarna glans. I synnerhet blir detta be-

höfligt med permar, som äro öfverdragna med färgadt eller marmoreradt

•och i allmänhet med vått bearbetadt skinn. Här får bandet först ett öfver-

drag af ägghvita, hvar-

efter, sedan äfven detta

torkat, den varma glätt-

kolfven med starkt tryck

och efter föregående öf-

Terfarande med vaxtvål anbringas på permen.

Det arbete, der bokbindaren, som beherskar sitt yrkes alla grenar, får

tillfälle att utveckla sin högsta konst, är förgyllningen, d. v. s. anbringan-

det för fri hand af guldtryck och utsiringar, ett svårt arbete, som utom myc-

ken öfning af hand och öga förutsätter en viss artistisk smak, for att af de

sirater, hvaröfver han har att förfoga, kunna sammansätta något för ögat be-

hagligt. Hit hör ett urval af messingsstämplar, som, när de ha långsträckta

mönster, kallas filetter. Filetterna ha en något krökt ban för att endast

efter hand träffa de ställen, på hvilka aftrycket skall ske och hvaröfver de

så att säga vaggartadt röra sig fram. Ett slags filett utan ända är rullen,

en i kanten graverad messingstrissa, som löper i en gaffel och under starkt

tryck långsamt skjntes framåt. Hit hör äfven s ättkasten, ett verktyg,

som användes till tryckning med stilar, alltså hufvudsakligen till anbrin-

gande af ryggtitlar. Bokbindaren använder merendels de vanliga typerna, som
stilgjutaren lemnar; han sätter 1—3 rader i kasten, skrufvar så fast dem,

upphettar och trycker dem på
bandet. Alla så väl stämplar

som typer måste nämligen först

upphettas; endast derigenom kan

ett godt och varaktigt tryck åstad-

kommas. Förgyllaren måste der-

för förstå sig på de olika upphettningsgraderna och veta, hvilken för skinn,

tyg o. s. v. är den rätta. Nyligen har Leighton i London börjat använda en

med tryckvalsar verkande maskin till utsiring af bokpermar och boksnitt, som

i jemförelse med filettens arbete skall erbjuda många fördelar.

De intryck, som med stämplar och tryckplattor kunna åstadkommas omedel-

bart på skinnet och tyget, kallas blindtryck. För åstadkommande af för-

kylda ornament beläggas de ställen, der tryckningen skall ske, med* guldhinnor

^eller upptages guldet genast- med stämpeln. Genom dennas upphettning blir

ägghvitgrundningen benägen att qvarhålla guldet på de träffade ställena; öfver-

Fig. 555, 556. Stämplar.
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skottet borttages. Vid tryckning på sådana ämnen, som ej tåla någon fuktig-

het, grundas med torkad ägghvita eller gummihartser, som sönderstötas till

fint pulver och genom en florsduk siktas på tyget.

Förgyllningen för hand bibehåller sin plats i alla de fall, der, som i. de

vanliga verkstäderna, olika arbeten förses med titlar o. s. v. I afseende på
kraftutvecklingen har hon dock sina trånga gränser, då redan t. ex. en rosett

•eller en stilrad, som på ryggen trycker väl af sig, på den plana permen ej

kommer bra fram, emedan trycket här måste ske på en gång och dertill ej

tillräcklig kraft kan åstadkommas. Här öppnar nu trycket i förgyllnings-

pressen med plåtar ett vidsträckt fält, och maskinbyggare, gravörer, gal-

vanoplastiker täfla att ställa till bokbindarens förfogande stora och små pres-

sar af den mest olikartade inrättning, smakfulla stämplar och plåtar ända till

•det stora folioformatet, allt med ett ord, som han i denna väg gerna kan önska.

Sin fulla nytta visar naturligtvis pressen först, der det blir fråga om en

hastig tillverkning i massa. Här göras i de flesta fall permarna särskildt fär-

diga och tryckas begge sidorna och ryggen på en gång. Åfven vid presstrycket

måste tryckplåtarna först upphettas. För detta ändamål har pressdigeln, det

nedgående, tryckande stycket, ett par urhålkningar, hvari glödheta jernplattor

inskjutas.

Fig. 557. Rullen. y\ (, 55S. Sättkasten.

Yid de vanliga arbetena begagnar man sig af plåtar med upphöjd gra-

vyr, som sålunda gifva ett fördjupadt aftryck; dertill hör ett glatt underlag

-af glanspapp eller dylikt. Men ined en kraftig press kan man äfven prägla

i fuktigt skinn, d. v. s. med fördjupade plåtar åstadkomma upphöjda mönster.

Här måste man dock i stället för det glatta underlaget begagna en s. k. ma-
tris, d. v. s. en yta, som redan har ett upphöjdt aftryck af plåten, med hvil-

ket skinnet indrifves i dennas motsvarande fördjupningar. Man utpressar

merendels sådana matriser i tjocka pappskifvor eller också i guttaperka, trä,

blandningar af lim och krita, eller gjutas de i bly o. d.

Som ett intressant exempel på, huru samma mål stundom kan uppnås

på mycket olika vägar, skola vi här omnämna den af engelsmannen Hancock
uppfunna bindningsmetoden. Till grund derför ligger tanken att åstadkomma

bladens förening med hvarandra medelst kautsju, hvarvid all häftning, insågning

och rundning besparas. Man beskär för detta ändamål ej blott de tre van-

liga boksidorna, utan äfven ryggen, så att man efter beskärningen har idel sär-

skilda blad. Dessa jemnstötas med ryggsidorna i en halfrund form, ända tills
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ryggen antar sin vanliga upphöjdt runda och framsnittet sin urskålade form.

Genom fast inspänning mellan två bräden hållas bladen stadigt i detta läge,

hvarpå ryggen uppruggas med en rasp och en lösning af kautsju påstrykes

och ingnides. Sedan efter några timmar detta första Öfverdrag torkat, på-

lägges ett nytt och tjockare och så vidare, tills efter 48 timmar fyra lager

blifvit pådragna och torkat. Derpå öfverklistras ryggen med ett tunt fast tyg,

som på båda sidorna skjuter så långt 'öfver, att det kan tjena till permarnas

ansättning, hvarefter öfverdragningen och det öfriga arbetet verkställas som

vanligt. Bladen ha i kautsjuryggen en fullkomligt säker sammanhållning, oak-

tadt de äro afskilda hvart för sig och en-

dast med den yttersta ryggkanten häfta

vid det bindande ämnet. På detta sätt

bundna böcker ha det företrädet att öfver

allt, der man slår upp dem, falla upp full-

komligt plant och jemnt, hvilket för vissa,

slag, i synnerhet kontorsböcker, koppar-

sticksverk o. d., har sin stora beqvämlig-

het. Detta inbindningssätt är i synnerhet

i England mycket brukligt.

Som en man, den der förstår att

skickligt och konstfärdigt umgås med alla-

handa tyg, papper, papp, skinn, lim, kli-

ster m. m., har bokbindaren af gammalt

drifvit några bihandteringar, i synnerhet

förfärdigandet af allahanda papp- och skinn-

arbeten, etuin, fodral, album, ramar till

taflor och broderier, uppklistring af kar-

tor m. m. Med tiden ha dock ur sådana

bihandteringar uppvuxit egna, af bokbin-

deriet oafhängiga affärsgrenar, till och med

stora fabriksnäringar och tidigast de så

* kallade portfölj fabrikerna, som huf-

vudsakligen tillverka galanterivaror af skinn.

Denna affärsgren blef först sjelfständig i

Fig. 559. Prägel- och förgyllningspress. Tyskland, der han 1776 grundades af fa-

miljen Mönch i Offenbach, hvarifrån han

snart spred sig till Wien och derifrån till Paris. Af yngre ursprung äro c ar-

tonnagefabrikerna, som tillverka askar, etuier, fodral m. ra. för smärre ar-

tiklar och så prydligt utförda, att det eleganta omslaget ej sällan är mera

värd t än den deri förvarade pjesen. Denna kan tillhöra de mest olika varu-

grenar, såsom hvita varor, band, handskar, oblat, spelmarker, apoteksvaror^

bonbons, choklad, parfymerier, smycken, varuprof o. s. v.

En nära beslägtad gren utgör tillverkningen af fantasi- och lyxpap-
per, hvarunder man förstår alla förgylda, försilfrade, målade, kulörta, i många
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färger tryckta, pressade, genombrutna papperssorter, hvilka antingen göra fjenst

som elegant skrifpapper eller användas i cartonliage-, portfölj- och galanteri-

varufabrikerna, bokbinderierna m. m. Afven de vanliga bunt- eller marmore-

rade papperen och glanspapperen höra hit.

Ehuru nu i sädana fabriker tillskäres, limmas, klistras, pressas, förgyllesr

lackeras m. m., alldeles som hos bokbindaren, föranleder dock fabriksdriften,

tillverkningen i massa, många egendomligheter. Dit hör t. ex. utslagningen

-eller utpressningen af en hel mängd alldeles lika formade stycken skinn, pap-

per o. s. v. medelst särskilda skärtyg af stål, präglings- och förgyllningspres-

sar, medan den i afseende på sådana fabriksvaror gällande regeln, att det

vackra utseendet kommer i första rummet och varaktigheten först i det andra,

bland annat ledt dertill, att man spaltar skinnet på särskilda maskiner, så att

af ett skinn blir två.

Om bokbinderiet sjelft kan man säga, att smaken och konstfärdigheten

vid inbindningen af böcker nu stigit till en höjd, som man för ett fjerdedels

sekel sedan ej anade, att dervid styrka och varaktighet, der de fordras, ej

saknas, och att ett mycket prydlfgt band nu ej kostar mer än för många år

sedan ett fult och klumpigt.
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Läderindustrin med allt, hvad dermed sammanhänger, bildar ett så vid-

sträckt arbetsområde, *att vi ej kunna tänka på en uttömmande behandling

deraf, utan måste inskränka oss till framhållande af några dess delar. Till-

verkning och förbrukning af läder till de mest olika nödvändighets- och öfver-

flödsvaror stiga årligen, och de hit hörande tekniska framstegen i vår tid

äro lika mångfaldiga som betydande. Sålunda har man, för att blott nämna
ett sådant inom garfveriets fack, aldrig förr förstått att af hästhudar . bereda-

annat än dåligt, endast till inläggssulor tj enligt läder och förmodligen trott,

att det ej läte använda sig till något bättre, medan man nu vet att så be-

handla och förädla samma råämne, att ett förträffligt, med kalfskinn eller fint

läder fullt jemngodt material för öfverläder erhålles.

Om än tidsförhållandenas vexling och ändringar i smaken låta somliga-

näringsgrenar stiga och andra sjunka, intar dock läderindustrin inom nutiden
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en särdeles gynnad ställning. Så t. ex. kan jernvägarnas inflytande på förbruknin-

gen af läder kallas storartad. På sjelfva ånghästarna är visserligen ingenting

för remsnidaren och sadelmakaren att förtjena, men väl på de otaliga för

hästar afsedda fordon, som först genom jernbanorna kallats till lif, i motsats

till den i början hysta farhågan, att hästkraften skulle genom ångkraften så

när som på en liten återstod afskedas. Storartad är äfven användningen af

dragremmar till drifvande af hjul i alla fabriker, der ångkraft begagnas. Sedan

vidare jernvägarna gjort halfva verlden till resande, har en hel stor arsenal

med ofantliga förråd af »resutensilier» af läder uppstått för att på bästa sätt

utrusta den lokomobila allmänheten med reskoffertar och hattaskar, resväskor

och plånböcker, portföljer och portmonnäer. Medan de större af dessa effek-

ter lemnas af sadelmakaren, falla andra inom området for tillverkningen af

portföljarbeten och galanterivaror af läder, en affär, hvilken, förut drifven som en

sidogren af bokbinderiet, sedan några årtionden så betydligt uppblomstrat, att

han nu bildar en sjelfständig, högst ansenlig fabriksgren, som utom läder äfven

använder metaller, trä, papper, tyg, broderier, perlor m. m. till förfärdigande

af smakfullt och elegant småkram, så-

som portföljer, album, anteckningsböcker,

brefväskor och cigarrfodral, necessärer,

visitkortsfodral, skriftyg, etuier af de mest

olika slag och för de mest olika ändamål

m. ni. Införandet af plånböckerna och

Fig. 562. Fornegyptisk skomatare.
Efter gamla väggmålningar.

läderportmonnäerna i stället för de forna

börsarna, hvilket redan tillhör en något

äldre tid och hade en lika rask som ge-

nomgripande framgång, kan betraktas

som en af den finare läderindustrins för-

sta och varaktigaste segrar. Den mest

framstående tillverkningsorten för denna

artikel är Wien, som fullständigt besegrat alla medtäflare. Sjelfva Paris, så

afundsjukt det än är om sitt rykte och sin afsättning, måste tillstå, att det

ej kan träda inom skrankorna med sådana alster, som af wienhusen bragts i

handeln. De mest betydande bland dem hålla storartade magasin i den fran-

ska hufvudstaden.

En annan modern smakriktning har i otrolig grad stegrat behofvet och

tillverkningen af en särskild lädersort, det lackerade lädret. Liksom man

i våra dagar ej kan tänka sig någon sprätt utan lackerade stöflar, använda,

äfven sadelmakare, vagnmakare, mössmakare m. fl. styft och mjukt lackeradt

läder i alla former som ett oumbärligt material, och äfven här tyckes det,

som ville vårt tidehvarf förtjena sig tillnamnet det lackerade. I Tyskland

drifves denna industrigren i synnerhet i de södra delarna af landet, såsom

de bekanta frankfurtska lädersorterna bevisa, hvilka dock blott till minsta

delen komma från Frankfurt, utan fast mera från åtskilliga andra närbelägna,

städer, bland hvilka företrädesvis Worms står i spetsen för tillverkningen.



528 LÄDRETS FÖRARBETNING.

Ej utan intresse är, huru i våra dagar utsiringskonsten.äfven lärt sig

använda lädret till en myckenhet andra saker. Man förfärdigar nu af läder,

i synnerhet för tillgodogörande af mindre affall, de prydligaste flätverk äfven-

som konstgjorda läderblommor och genom utslagning och pressning många-

handa plastiska utsiringar, såsom rosetter och dylikt, hvilka användas som

möbelbeslag och på annat sätt. Ja, en af de senaste omkastningarna i paris-

modet förflyttade till och med till moddamernas drägt de läderprydnader, som

förut varit öfverlåtna åt rid- och vagnshästarna.

'Sin varaktigaste befordran och högsta utveckling finna dock särskilda

tekniska grenar, när de, i stället för att tjena blotta modet, bäras och lyftas

af varaktiga nationela böjelser och seder. Sålunda bragte medeltidens riddar-

väsen de tyska mästarnas konstfärdighet i tillverkningen af svärd, stålharnesk

och pansarskjortor, skjutvapen och ridtyg till en sådan höjd, att de deruti

stodo ensamma i verlden, och på samma sätt äro i våra dagar de engelska

sadlarna, piskorna samt öfriga ridtyg och seldon obestridt de bästa i verlden,

emedan engelsmännens passion för »sports» städse tillförsäkra dem en stor

publik, som vet att värdera och mäktar betala sådant.

Skomakaren står af alla läderkonstnärer uppenbarligen i det närmaste

förhållandet till hvar enda individ; han har att sörja för en god fotbeklädnad,

hvilken åter är en oeftergiflig del af det allmänna välbefinnandet. Det ges

ingen lycklig med liktornar.

Kasta vi några blickar in i verkstäderna för fotbeklädnaden, sker det

endast för att visa, att clet gamla hedervärda handtverket ej är så stilla-

stående, som det kunde tyckas, utan att fast mer framsteg och nya inrätt-

ningar äfven här tränga sig in. Ar också detta hos den enskilde måttagande

mästaren ännu minst i ögonen fallande (i alla fall åtminstone genom en sy-

maskin), visa deremot de nya skofabrikerna, som arbeta så väl för den

vanliga afsättningen och utförseln som för armébehof, en från det gamla för-

farandet alldeles afvikande, egendomlig fysionomi. Detta gamla förfarande

går för öfrigt mycket långt tillbaka i tiden; åtminstone kan man på forn-

egyptiska bildverk finna alldeles samma förfaranden framstälda, som våra egna

fotkonstnärer ännu i dag använda, der ej olikheter i sjelfva arbetets beskaf-

fenhet föranleda afvikelser.

Handtverksmässigt skomakeri efter gammal metod. Fig. 563 och

564 visa de begge hufvudoperationerna för en efter gammalt maner med spann-

rem och becktråd arbetande skomakare. Det gäller här att fast med hvar-

andra förena de tre hufvuddelarna af arbetsstycket: öfverläder, sula och klack.

Ofverlädret består vanligtvis af ett tunt, smidigt läder. Det tillskäres

med skomakarknifven på en patron af zinkbleck. Sula och klack göras na-

turligtvis af mycket tjockare läder.

Det vanliga skomakeriet för hand försiggår nu på följande sätt. Arbe-

taren tar en mot formen och storleken af den fot, som skall beklädas, så
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noga som möjligt svarande läst, d. v. s. en fotform af trä, och fäster först

på dess undersida en sula (den första eller bindsulan), som medelst hammar-

slag formas efter lästens böjning. Härefter göres i denna sula rundt omkring

nära kanten en fortlöpande inskärning med knifven för att angifva vägen för

sylen och skaffa becktråden en fördjupning, hvari han vid hvarje sting kan lägga

sig. Det tillskurna öfverlädret lägges nu på den öfre, mot vristen svarande

delen af lästen och dragés med kanten rundt omkring öfver den första sulan,

hvarvid arbetaren, såsom fig. 563 visar, betjenar sig af en tång; den öfver-

dragna kanten fäster han för tillfället med stift. Derefter lägges en läder-

remsa, kallad rand, öfver de nedtryckta kanterna af öfverlädret, hvarpå bind-

Fisr. 563. Öfverlädrets fästande.

sula, öfverläder och rand medelst becktråd och syl hopsys. På randen an-

bringas nu en andra sula, som sys ihop med den första. Klart är, att den

botten, skodonet sålunda erhållit, skulle bli platt, så att foten med sin in-

svängda undersida ej skulle finna behörigt stöd, om fotbeklädnaden komme att

begagnas i sådant skick; stor trötthet och svårighet att gå skulle bli följden.

För att förekomma denna olägenhet måste sulan böjas eller svängas. För
detta ändamål lägger skomakaren under den första sulan på behörigt ställe

ett tillräckligt tjockt stycke läder, hvars bestämmelse är att fylla fotsulans

urhålkning och stödja foten. Den andra sulan lägges deröfver, arbetsstycket

med den deri sittande lästen åtdrages medelst spannremmen hårdt mot knäet

Uppfinningarnas bok. VI. 34
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(se fig. 564), den andra sulan får medelst hammarslag sin behöriga rundade

form och fastsys derefter på den första.

Klacken göres af halfrunda tjocka läderlappar, som bestrykas med lim

och med stift fästas på hvarandra. Den första af dessa lappar fastsys ofvanpå

öfverlädrets omvikna kant. Bakre delen af fotbeklädnaden, bakkappan, får

genom förstärkning med ett tjockt stycke läder sin behöfliga styfhet. Sulans-

kant formas sedan noggrant med knif och rasp samt göres med ett hett jern

glatt och gläfsande.

De nyare framstegen inom skomakeriet härstamma till största delen

från Amerika. Redan för några och tjugu år sedan kom derifrån sulningen

Fig. 564. Sulans uthamring.

med träpliggar i stället för med becktråd och har, trots alla anfaktelser, seger-

rikt bibehållit sig, ty skomakaren kommer dermed fortare till målet och kan

dessutom med samma utrymme använda flera pliggande än tråddragande ar-

betare, medan förbrukaren med tiden funnit, att så väl sömmade som pliggade

skodon i det hela hålla temligen lika bra eller lika illa. Det ges äfven i

Europa stora fabriker, som med särskilda maskiner förfärdiga skopligg lasstals

och ingenting annat.

En annan kraftig sporre gaf Amerika den europeiska näringsfliten genom

symaskinen, hvilken genast omgestaltade en hel grupp af yrken och hvars stora

fördelar äfven skomakeriet snart tillegnade sig. Han vinner redan allt mer insteg
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i de små mästarnas verkstäder, och sulornas fästande med träpliggar jemte öfver-

lädrets och skaftens syning och kantning på maskinen utgör redan en följd af

förfaringssätt, som sticker bjert af mot den gamla arbetsmetoden.

I maskinskomakeriets fädernesland, Nya Englands stater i Nordamerika,

äro de vanliga mästarna, gesällerna och lärlingarna så godt som utdöda. Ofver

allt, der någon möjlighet dertill gifves, ersattes i skofabrikerna handarbetet

genom maskiner, som drifvas af ångkraft och till stor del betjenas af qvinnor.

Tillskärningen af sul- och öfverlädret eller öfvertyget verkställes genom ut-

klippning medelst skärjern af stål, liknande dem handskfabrikerna begagna.

Sullädret har förut i stället för att uthamras gått genom ett tungt valsverk

och hudarna skurits i remsor att läggas för utklippningsmaskinen. En sär-

skild formningsmaskin pressar derefter sulorna i den form, de ha på färdiga

skodon. De mjuka delarnas hopsyning ombesörjes af vanliga symaskiner; för

sulornas anbringande har man olika utvägar. Sedan öfverläder, bindsula och

sula tillsammans lagts öfver en läst och genom stift och becktråd blifvit tills

vidare hopfästa, öfverlemnas arbetsstycket antingen åt en maskin, som plig-

gar med trästift (feggingmaskin), eller åt en fransk skrufmaskin eller åt en

symaskin af särskildt slag och styrka, som syr med en enda becktråd och

på några minuter gör en sula färdig. Förfärdigandet af klackarna är ofta

ett särskildt arbete. En maskin, för hvilken man frammatar de till en klack

hörande läderskifvorna, pressar ihop dem till ett stycke och borrar på samma
gång i dem ett antal hål, hvarefter en annan maskin förser dessa hål med
stift och i ett tag fasttrycker klacken på hans bestämda ställe. Till klackar-

nas fästande tjenar dessutom äfven skrufmaskinen. Slutligen verkställas äfven

klack- och sulkanternas afjemning och putsning medelst raspande, skafvande

och glättande hjelpmaskiner.

Maskinskomakeriet infördes i början mestadels för att fylla arméernas

behof; nu mera förser det äfven redan den stora allmänheten med sko-

don. Bäst sorterade äro fabrikerna i London och Paris, som arbeta efter

flera hundra systematiskt graderade modeller, så att sannolikt hvar enda in-

divid der skulle kunna finna för honom passande skodon. Latours stora fa-

brik i Paris har också en så stark afsättning i sina försäljningsbodar, att den

dagliga inkomsten går. till mer än 7 000 kronor. Äfven i tyska städer, så-

som Wien, Niirnberg, Breslau ni. fl., har maskinskomakeriet redan vunnit

burskap. Arbetets gång är der följande. Ur det valsade lädret utskäras

skodonens särskilda delar hvar och en i sin form genom schabloner med till-

hjelp af maskiner. Dessa schabloner likna de bekanta håljernen, af hvilka sadel-

makarna betjena sig, eller flöristernas utslagsjern. De bestå af ringformigt

slutna stålskenor, hvilkas undre skarpa kant har formen af det läderstycke,

som skall uthuggas. Ofverdelarna hopsys på symaskiner, som äfven begagnas

för sulornas fästande; dock är den härvid verksamma maskinen mycket större

och starkare bygd än sina vanliga kolleger. Äfven är hans inrättning väsent-

ligt olika; han förmår genomsticka och hopsy sexdubbelt sulläder. Fastsyningen

af ett par sulor verkställer han på P/2 minut. Ändamålsenligt inrättade
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fabriker kunna leverera betydliga massor färdiga skodon. Så t. ex. kan Woh-

lauers fabrik i Breslau dagligen tillverka 300—400 par herr- och fruntimmers-

skodon. Om dessa tyska fabriker också ej arbeta med en så fullständig apparat

som de amerikanska, sakna de dock ej det väsentliga : de mekaniska utslags-

och tillskärningsmaskinerna, mekaniska hammare eller pressar, sy- och sul-

ningsmaskiner. Af en bland de sistnämda meddela vi i fig. 565 en afbildning.

Det är den af Lemercier i Paris konstruerade och i Leipzig ytterligare för-

bättrade sulningsmaskinen.

Försöken att åstadkomma en sulningsmaskin gå tillbaka till fyrtiotalet,

och sedan träpliggningen gifvit förebilden, låg det nära att för sulans fästande

använda metallstift. De

första maskinerna arbe-

tade dock på det sätt,

att metallstiftet, då det

stötte emot jernlästen,

nitade sig innantill, hvar-

med den olägenheten var

förenad, att sula och

öfverläder ej kunde åt-

skiljas, utan att det se-

nare slets sönder, och att

således lagningar voro

omöjliga. Den förelig-

gande maskinen grundar

sig på den mycket bätt-

re iden att införa små

skrufvar, som med det

samma' gängas af maski-

nen sjelf och ej nita sig,

hvarför de vid lagningar

lätt kunna uttagas utan

att skada öfverlädret.

Maskinen, som är helt och

hållet af jern och kostar

något öfver 540 kronor,

uppbär på ett bord ståndaren X, hvarpå arbetsstycket med den derr sit-

tande lästen fästes. För att den senares läge må efter behof kunna ändras,

är ej blott ståndaren sjelf vridbar, utan kan äfven den främre hälften af bord-

skifvan medelst vefhjulet D vridas efter behag. Hufvuddelen är den omedel-

bart deröfver befintliga skrufapparaten, som uppbäres af en rörlig tvärslå.

Denna tvärslå håller honom medelst motvigten P ständigt uppe; genom en

trampa, som verkar höjande på den lodräta stången, bringas den främre appa-

raten att sänka sig ända till arbetsstycket. Medelst skrufven M kunna tvär-

slån och följaktligen hela apparaten ställas högre eller lägre. Framtill höja

Fig. 565. Sulningsmaskin medelst skruf.
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sig en vertikal spindel och ett deröfver uppskjutande rör, hvari den me-

talltråd, som skall förarbetas, är införd. Spindeln med metalltråden vrides

omkring med vefven O, och den nedre delen af tråden passerar dervid en

liten skrufskifva, som förser honom med en skrufgänga. De fina metallspå-

nen samla sig i behållaren N. Arbetets gång är nu följande. Arbetaren

trycker ned trampan och bringar derigenom apparatens främre del så långt

ned, att han stadigt trycker mot sulan. Nu vrider han på vefven O, hvar-

igenom tråden, allt jemt vridande sig omkring, skjuter ned genom lädret ända

till den jernbeslagna lästen. En tryckning på handtaget K, och tråden afklip-

pes tätt intill sulan. Sålunda är nu

en skruf införd och en säker förbind-

ning åstadkommen.

Af mekanismen i det egentliga

hufvudorganet hos en sådan skrufsul-

ningsmaskin lemna vi i fig. 566 en sär-

skild afbildning. Han skiljer sig i någ-

ra punkter från den lemercierska ma-

skinen, men grundtanken är den samma.

Vi se nedtill åt höger en del af skon,

hvars sula skall fästas med skrufvar.

Han kan medelst en trampa röras ned-

ifrån uppåt och pressas mot skrufap-

paraten; åt sidorna röres han i en

slädledning, så att inskrufningsställena

alltid komma noggrant under den i af-

bildningen synliga tratten, hvarigenom

skrufvarna ledas. De senare befinna

sig redan, skurna till behörig längd, i

ett samlingsrör C, hvarur genom häf-

veln £, hvar gång stämpeln T går ned,

en skruf utsläppes, i det den med press-

svängeln i förening stående ansatsen b

öppnar häfveln t. Stämpeln T fattar,

liksom en skrufnyckel, öfre ändan af

skrufven, som hålles af de elastiska

Fig. 566. Skrufapparat å en fransk

sulningsmaskin.

kuddarna a a, och inskrufvar honom i lädret, hvarvid stämpeln sjelf genom ett

koniskt hjul hastigt kringvrides.

Denna maskin är konstruerad af Man gin och förbättrad af skofabri-

kanten Hunebelle i Amiens.

Pliggmaskinen är likaledes en liten handmaskin, som sättes i rörelse

med vef och på samma sätt som den föregående af en inlagd träbit utskär

pliggar och genast indrifver dem i sulan. Han kan ställas för pliggar af flera

olika storlekar.
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Försäljningsbodar för maskinarbete finnas väl redan i hvarje större stad

och erbjuda jemte vanliga varor äfven mycket eleganta saker i läder och tyg.

Här visar sig i synnerhet symaskinen som en utsirande konstnär.

Glaeéhandskar. Bland det finare läderarbetets slöjdgrenar intager handsk-

tillverkningen utan tvifvel i omfång och betydenhet den första platsen, så

mycket mera som den gren af garfveriet och färgeriet, som af henne blifvit

utbildad, kan betraktas som en till henne hörande väsentlig del. Denna till-

verkning är en gammal fransk slöjd, som redan för omkring 200 år sedan

Fig. 567. Fingerfack för handsktillskärning.

af franska emigranter, till största delen härstammande från Grenoble, öfver-

flyttades till Tyskland, och först till städerna Halberstadt, Magdeburg och

Erlangen. Ännu är Grenoble en hufvudort för tillverkningen af denna artikel;

en hel tredjedel af dess invånare är syseisatt dermed. Paris har sedermera

äfven .i detta fack stält sig i spetsen, och här var det i synnerhet Jouvin,

som gaf fabrikationen en hög lyftning och grundlade parishandskarnas rykte

i utlandet; från honom utgick metoden för tillskärningen med maskin. Redan
i förra århundradet förfärdigades franska handskar af sådan finhet, att man

sålde dem i äggskal, ja, till och med i

nötskal, och ännu i dag utmärker sig den

franska varan för finhet och elegans.

Det franska handskmakeriets öfver-

flyttning till Tyskland egde rum i slutet

af I7:e århundradet genom utvandrade

fransmän, som vände sig till Berlin, Er-

langen, Dresden, Prag m. fl. städer. Fyra sådana emigranter grundade 1702

i Berlin ett franskt handskmakarskrå, som ännu 1844 egde bestånd och räk-

nade 9 mästare. Det första fabriksmässiga företag för tillverkning af franska

handskar i Preussen kom först 1828 till stånd i Breslau. I Prag började 1784

fabrikationen af handskskinn och handskar på franskt sätt; i Wien uppsteg

sedan 1820 genom bemödandena af två fransmän, Des Balmes och Jacque-
mar, handskfabrikationen till samma höjd som den franska; redan 1823 fun-

nos der öfver 30 större och mindre fabriker för tillverkning af denna artikel.

Erkännas måste dock, att de mest betydande uppfinningarna i detta fack

alltid utsått från Frankrike.

Fig. 568. Tumfack.
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Inom den franska glacéhandskfabrikationen syseisättas vid pass 70 000

arbetare, af livilka lika många användas för beredningen af skinnet som för

förfärdigandet af sjelfva varan. Den årliga tillverkningen uppgår till ungefär

24 millioner par med ett medelvärde af 56 millioner kronor.

Afven Österrike (Wien och Prag) gör betydande affärer i handskar och

utför stora mängder till Donaufurstendömena, Ryssland m. fl. länder.

Så enkelt förfärdigandet af handskar än är, då det egentligen endast

består af tillskärning och hopsyning, har dock på fullkomnandet af denna

slöjdgren så mycket flit och omsorg användts, att i Frankrike sedan början

af detta århundrade ej mindre än 80 olika patent i detta fack meddelats.

Deribland räknas utom åtskilliga mekaniska hjelpmedel ett noggrant mått-

och numreringssystem, hvarigenom en stor fulländning uppnåtts i handskens

snitt och anslutning till handen.

Glacéhandskarna tillverkas af

:get-, får- och lamskinn, som fås

från nästan alla Europas länder.

Sachsen lemnar de vackraste och

>eftersöktaste killingsskinn. Skinnens

beredning sker genom samma me-

del, som hvitgarfveriet begagnar

och hvarför vi redan i femte ban-

det redogjort. Man afser dermed

att gifva lädret den nödiga mjuk-

heten och tänjbarheten. Ty ehuru

ändamålet med en systematisk till-

skärning är att låta sjelfva snittet

'.följa alla handens former, låter detta

-dock i praxis ej fullt verkställa sig;

hvad som ännu fattas, måste skin-

aiet genom sin tänjbarhet fylla.

Skinnens färgning sker nu till en del i särskilda färgerier till beqvämlighet

för de mindre handskmakarna, hvilka ej som de stora fabrikerna kunna

sjelfva ombesörja färgningen. Glacéhandskarnas fina glans är ej en följd af

en särskild bearbetning, utan beror på skinnets och den mer eller mindre

•goda garfningens beskaffenhet.

De under förarbetning kommande skinnen äro ännu grofva och luddiga

på köttsidan, och dertill på olika ställen af olika tjocklek; de tarfva derför

<ett jemningsarbete, som kallas do le ring. Det på en glatt marmorskifva

utbredda skinnet bearbetas på hela köttsidan med alldeles efter ytan gående

skafvande snitt af en bred, mycket skarp knif, ända tills det blifvit glatt och

så jemntunt som möjligt. Först efter doleringen låter skinnets användbarhet

fullt bedöma sig. Skinnen utstyckas nu, d. v. s. sönderskäras i remsor af

fullt dubbel handsbredd. Dessa stycken (etablions) sträckas fullständigt på

längden, men ej på bredden, hvarefter man skrider till den egentliga tillskär-

Fig. 569, 570. Handsksnitt. Sömmarnas läge

på den utspända handsken.
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ningen. Detta skedde i äldre tider för hand med sax efter konturernas upp-

ritning på skinnet. Sedan kommo bleckpatroner i bruk, hvilka inbesparade

ritningen, i det man endast behöfde trycka på det mjuka skinnet för att

göra konturerna synliga. På denna ståndpunkt befinna sig ännu åtskil-

liga små yrkesmän, som ej kunna anskaffa de dyra inrättningarna för maskin-

tillskärning, hvilka jemte renare och skarpare snitt på samma tid åstad-

komma 25 gånger mer än en arbetare med handsaxen. Detta nu i alla större

anstalter införda tillskärningssystem hvilar på utslagsjernets användning. På ett

bräde äro skärjern af stål med eggen uppåt så formade och ordnade, att till-

skärningens hela omkrets jemte tumhålet är gifven (fig. 567). För tumstycket

användes ett särskildt jern (fig. 568). I detta skärjernsfack inläggas fyra

till sex etablions på en gång öfver

hvarandra, en täckskifva pålägges*

och det hela föres genom en valspress,

hvarefter tillskärningen är verk-

stäld. Jernen äro förfärdigade af bästa-

stål med synnerlig noggranhet, ock

då man för hvarje nummer måste ha

en särskild sats, förvånar det ej,,

att denna apparat ej kan anskaffas un-

der 1600—2 150 kronor.

I några parisfabriker förenar

man med denna tillskärning jem~

väl en förberedning för den föl-

jande hopsyningen. Längs efter skär-

jernsfackets skarpa kanter löpa näm-

ligen rader af spetsiga stift, som sticka-

lika många hål i skinnets kanter, så-

att sömmerskan sedan endast har att.

draga tråden igenom dem och den

eljest brukliga sykammen blir um-
bärlig. Sömmen skall härvid gå ännu

fortare än eljest; men det invecklade skärtyget torde äfven så mycket lättare

gå sönder.

Till syningen begagnas vanligt silke, och man betjenar sig dervid af en

liten hjelpmaskin, som jemte det, att han fasthåller handskämnet och lemnar

arbeterskan begge händerna fria, äfven gör, att stingen anbringas på alldeles-

lika långa afstånd. Fig. 571 visar den lilla maskinen, som fastskrufvas på ett

bord eller en ståndare, från den smala främre sidan. Han bildar ett slags

tång, som genom tryckningen af en fjäder hålles af sig sjelf tillsluten, men
deremot låter öppna sig genom en trampa med dragsnöre. Dermed har man
hållaren. Tångens öfverstycken bestå af ett par messingsplattor, som efter

behof kunna ombytas och, der de sammanstöta, ha en tätare eller glesare tand-

rad, såsom synes af den i fig. 572 afbildade bredsidan. I det sömmerskan

Fig. 571. Hjelpmaskin för handsksömnad.
Sedd framifrån.
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låter de skinndelar, som skola förenas, endast sticka så mycket fram öfver

kammen, som för sömmens bildande erfordras, för hon alltid nålen in i luc-

korna mellan två tänder, hvarigenom sömmen får det likformiga, behagliga

utseende, som i synnerhet sömmarna utanpå handen måste förete.

På den senaste tiden har den egentliga symaskinen

gjort sitt inträde äfven i handsktillverkningen och gifvit

sömmandet en helt annan fysionomi. Ty äro också ej

alla handskens delar och kilar åtkomliga för maskinen,

kan dock tydligen med maskinsömmens användning vid

största delen af arbetet åstadkommas en ännu raskare till-

verkning, än som förut äfven för öfvade sömmerskor var

möjlig.

En dylik af Bruno Rudolph i Berlin bygd syma-

skin utmärker sig genom en ny, egendomlig och mycket

praktisk transporteringsapparat, hvarigenom det blir möj-

ligt att lemna tolf par handskar på åtta timmar, en tid,

på hvilken den, skickligaste sömmerska på sin höjd hinner få fyra par fär-

diga. Den ofvan nämda, ännu vid handsksömnad vanligaste hjelpapparaten är

för öfrigt sedan länge bekant, ty han uppfans redan 1807 af James Winter
i England och infördes 1829 i Wien af Jacquemar.

De sydda handskarnas dress er in g eller färdigberedning består i dragan-

det till rätta af de något vridna delarna, i sömmarnas utslätande, i pressning

o. s. v. Den vigtigaste delen af tillverkningen förblir dock alltid syningenr

ett arbete, som förskaffar tusentals qvinnor en god fortjenst.

Fig. 572. Hjelpma-
skin för hanåsksöm-
nad. Sedd från sidan.



Förarbetning af har, borst och

tarmar.

Hårens förberedning till filt. — Fäktning, valkning och plätering. — Formning och appre-

~tering. — Hammarfilt, takfilt o. s. v. — Borst, borstar och penslar. — Borstens sortering och

färdigberedning. — Infattning. — Råarbete och instucket arbete. — Penseltillverkningen. —
'Tarmsträngar. — Strängtillverkningen i Italien, Frankrike och Tyskland.

Tillverkningen af filt. Yissa djurs hårbeklädnad, vare sig med eller

utan huden, hvarpå han sitter, är och har alltid varit menniskokroppens bästa

skyddsmedel mot ett hårdt klimats inflytelse. Djurhåren voro sannolikt de

första trådämnen, som väfnadsslöjden i sin barndom använde. Men från björn-,

får- och getskinnspelsen till den kostym, som åstadkommes genom spinning

och väfning, är ett stort kultursprång, inom hvilket många mindre framsteg

.kunde rymmas. Den förmodan ligger derför ganska nära, att tillverkningen

;af filt, en i jemförelse med väfningen så enkel konst, redan mycket tidigt

blifvit uppfunnen. Hattmakarna ha korat sig en förnäm skyddspatron i den

helige Gemens, som var Roms fjerde biskop. Då den fromme mannen, så

berättar legenden, en gång under flykten för sina förföljare fick ondt i föt-

terna, sökte han lindra smärtan genom att lägga ull mellan fotsulan och san-

dalen. När han sedan på aftonen efter fortsatt vandring tog af sig sandalerna,
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Iiade ullen snärjt ihop sig till ett helt, ett par filtsulor hade bildat sig, och

då Clemens fann^ saken god, sörjde han för, att hon blef af arbetare ut-

bildad och använd till nyttiga ändamål. Om nu äfven med säkerhet kan

antagas, att filtmakeriet ej behöft vänta på en dylik tillfällighet för att komma
till, visar dock legenden, huru lätt det i allmänhet går att falla på en sådan

tanke. De tatariska nomadfolken på Asiens stepper ha väl sedan årtusenden

fört alldeles samma lefnadssätt som nu och på alldeles samma sätt som ännu

å dag förfärdigat filten till sina tält och sina äggformiga hattar. Lika gam-

mal är filthatten hos kineserna, och att greker och romare begagnade filt-

hattar, är väl bestyrkt. Causian, af makedoniskt ursprung, var en hatt med
rund kulle och breda, uppvikta brätten, en form, som man ännu i dag under-

stundom ser. I Frankrike daterar man bruket af filthattar från Karl VI:s tid.

Genom sammantryckning, gnidning, klappning, borstning och dylika me-

kaniska bearbetningar låta nämligen, i synnerhet under inflytande af värme

ocli fuktighet, ull och andra djurhår till den grad snärja in sig i hvarandra,

att ett sammanhängande tyg af betydande fasthet derigenom erhålles. Om
det närmare förloppet härvid kunde först mikroskopet lemna upplysning.

Det visade nämligen, att djurhåren ingalunda äro enkla släta rör, utan att de

på hela sin yta äro besatta med fina, uppåt riktade, i spetsig vinkel mot

Fig. 574. Ett bäfverhår sedt under mikroskopet. ,

röret stälda borst eller ringformiga fjäll. Dessa utskott tillåta håren att i

•en riktning skjuta in sig i hvarandra, men bilda lika många reglar mot ett

tillbakagående.

Hattmakaren är den egentlige filtarbetaren, ty om också nu mera en

stor del af den manliga verlden nyttjar silkeshattar, d. v. s. sådana som bestå

af en stomme af filt eller styft tyg med ett öfverdrag af silkestyg (felb), för-

blir dock en fin filthatt alltid en värdefull pjes, som, trots all täflan, skall

bibehålla sig i allmänhetens gunst. För öfrigt äro äfven filtstommarna till

silkeshattarna vanligt hattmakararbete. En del af hattmakeriet förser oss

äfven, som bekant, med varma fotbeklädnader, såsom filtsulor, filtskor, filt-

tofflor o. s. v., ett gröfre filtarbete, hvarutur på den senare tiden äfven finare

och elegantare alster utgått.

Det vanligaste råämnet till filthattar är har- och kaninhår, de senare

till sämre hattar. Afven de nu mera nästan alldeles aflagda kastorhattarna

erhålla en stomme af vanlig filt, utanpå hvilken de dyra bäfverhåren endast bilda

ett helt tunt öfverdrag eller en så kallad pläter in g. Oäkta kastorhattar, i

hvilka hår af uttern, bisamråttan eller andra små amerikanska pelsdjur få

•ersätta bäfverhåren, tillverkas i synnerhet i England. Till gröfre hattar be-

gagnas lamull och kamelhår, någon gång äfven hår af kalfvar. Litet fin lam-
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eller vicunaull utgör för öfrigt alltid en stående tillsats äfven i finare hattfilty

emedan arbetet derigenom underlättas. Alla hårslag filta sig nämligen ej lika

bra, bäst får- eller vicunaullen. Harhåret måste till och med, för att bli

mera benäget att filta och krusa sig, undergå en förberedande behandling

medelst betning. Betan (se er etage) består af en lösning af qvicksilfver i

salpetersyra med tillsats af kaustikt sublimat och arsenik och strykes på hå-

ren, medan de ännu sitta qvar på skinnet. Afhårningen sker mera sällan»

genom utryckning, livarvid de styfva stickelhåren få sitta qvar och endast det

mjuka underhåret borttages. Vanligen afstubbas med en sax de långa, håren,

hvarefter hela hårbeklädnaden aftages med en skarp knif. I England verk-

ställes afhårningen med maskiner, försedda med upp- och nedgående knifvarr

hvilka aftaga håren med stor noggranhet utan att skada skinnet. De långa

håren på bäfverskinnen få ej komma med i filtmassan, och man bortrycker

dem derför med fingrarna, innan

afhårningen sker.

Yid klippningen sorterar man
håren efter de olika kroppsde-

larna; rygghåren anses på hvarje-

djur för de bästa. Sortering och

blandning äro öfver hufvud vid

hattmakeriet af stor vigt. För

att skilja gröfre och finare hår

äfvensom för att blanda åtskilliga

hårsorter begagnas i större fa-

briker fläktmaskiner, inrättade ef-

ter samma grunder som den van-

liga sädesrensningsmaskinen. Hå-
rens första bearbetning, upprisp-

ningen och rensningen, verkstäl-

Fig. 575. Fäktning för hand. les vid arbete för hand^ medelst

piskning med käppar på under-

lag af flätade ställningar, eljest på en maskin med grofkardvalsar.

Filtningen. Det första arbetet vid filtningen är fäktningen, hvar-

igenom håret uppluckras och befrias från dam och de gröfsta borsthåren äfven-

som hårfibrerna rubbas ur sitt parallela läge. Den för tillverkning af en hatt er-

forderliga mängden hår upplägges på ett å arbetsbordet stående galler af tunna,

spjelor, mellan hvilka tillräckligt rum är lemnadt för det bortgående dammet
och. andra orenande ämnen, och fak t bågen sättes i verksamhet. Denna,

liknar stråken till en basfiol i förstorad skala; bågsprötet är vanligen 5—

7

fot långt, och till arbetets underlättande hänger verktyget i ett från ta-

ket nedgående snöre. Med en träspatel anslår arbetaren den spända tarm-

strängen och låter honom derefter vibrera emot och inuti hårmassan. I bör-

jan drifvas håren härvitl fram och tillbaka, men i samma mån de blifvit be-



FILTNINGEN. 541

friade från dam, styres strängen så, att de kastas uppåt och vid nedfal-

landet bilda ett luckert, öfver allt lika tjockt lager. Under bearbetningens

fortgång delas hårmassan i två hälfter, af hvilka hvardera ytterligare särskildt

behandlas med fackbågen. Sedan massan slutligen blifvit tillräckligt lucker

och ren, formar arbetaren genom skickligt förande af sin båge de två hälf-

terna till två trekantiga lösa lager med bugtiga sidor. På dessa så kallade

Fig. 576. Hattvalkninor.

fak t börjas nu filtningen medelst ett slags såll, som försigtigt ställes på hår-

kullarna och hvars botten varsamt tryckes och gnides deremot i alla rikt-

ningar. Härigenom erhåller faktet redan så mycket sammanhang^ att det

som ett helt kan ytterligare bearbetas. Två eller tre par sådana fakt öfver-

stänkas nu med vatten och läggas på hvarandra, dock ej omedelbart, utan så,

-att mellan hvarje inskjutes ett mellanlägg af tjockt limmadt papper (filtkärna),
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hvarefter hela högen omlindas med ett likaledes fuktadt tygstycke och bear-

betas genom tryckning och knådning med händerna. De spindelväfsartade filt-

styckena bli clerigenom så fasta, att de nu mera kunna sammanarbetas par-

vis på det sätt, att motsvarande kanter förbindas med hvarandra, hvarigenom

en stor kägelformig mössa, liknade en filtrerpåse af 373 fots höjd, erhålles;,

sammanbindningen sker äfven nu genom filtning. Man lägger mellan två filt-

stycken en filtkärna, som är så mycket mindre än styckena, att dessa senares-

kanter, som under fäktningen för detta ändamål hållits tunnare, kunna vikas-

öfver hvarandra. Genom insvepning i filtduken, tryckning, rullning och lik-

nande behandlingar, under riklig bestänkning med syradt vatten, uppnås ända-

målet: att utan söm förena två stycken till ett. Visa sig härvid på filten*

tunna ställen, afhjelpas de genom påläggning och infiltning af särskilda tun-

nare fak t (lappfakt).

Sin fulla tjocklek erhåller filten

genom val k ningen. Valkborden för

flera arbetare äro uppstälda omkring en

stor kittel, som innehåller valkbetan
och mot hvilken de luta. Betan, som be-

ständigt hålles vid en temperatur nära.

kokpunkten, består af vatten med till-

sats af svafvelsyra eller vindraf. I denna-

varma vätska doppas filten litet emel-

lan och bearbetas flitigt med händer och

träkaflar på valkbordet, ömsom på yttre-

och inre sidorna. Då han på detta sätt

erhållit sin vederbörliga tjocklek, bear-

betas han med en mycket styf borster

som ofta doppas i den varma betan och

under ständigt ökadt tryck föres rundt

de uppstående stickelhåren och ger fil-

ten på samma gång en viss glans. Afrifning med pimsten är äfven ett van-

ligt medel att aflägsna de långa gröfre håren. På senaste tiden har man
äfven börjat begagna sig af en maskin, hvilken medelst tunna knifblad, skruf-

formigt fästa på en kringlöpande axel, lätt och hastigt afskär håren från de-

på träformar uppstuckna filtkäglorna.

Valkningen af en hatt upptar 3 till 4 timmar; den flinkaste arbetare-

kan ej valka mer än tre hattar om dagen, och då arbetet skall utföras i

en atmosfer, som är öfvermättad med ångor från en sjudande betkittel, inses-

lätt, att hatten redan under sin tillverkning är ett svettdrifvande medeL

Valkningen åstadkommer en ganska betydlig förtätning hos filtmassan, natur-

ligtvis å|följd af en motsvarande minskning i omfång, hvilken ofta går så.

långt, att filten krymper med två tredjedelar af sin ursprungliga storlek. Vid

tillverkning af kastor- eller andra pläterade hattar sker pläteringen under

^^*ÄP2

Fig. 577. Hattens formning.

omkring. Borsten borttager tillika
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valkningen; man belägger nämligen filten med ett tunt öfverdrag af finare

ämne och hopvalkar båda skikten till ett enda.

Till valkningen sluter sig formningen, hvarvid samma verktyg och

beta som förut användas. För att få bort spetsen på kullen tryckes han

först in och sedermera i mindre storlek ut, så åter in o. s. v., tills han

slutligen blifvit förvandlad till ett antal kretsformiga veck, hvilka derefter

genom kraftig valkning med händerna under, flitig fuktning med vatten ut-

jemnas och omformas till en platt och jemn hattbotten. Hatten dragés iiil

öfver en träform, och alla delar bearbetas noga; omkring nedre kanten lägges-

en stark tråd, hvarefter ämnet till brättena påkrympes.

De sålunda valkade och formade hattarna skola nu färgas. Färgning:

af hårfilt har sina svårigheter, men verkställes dock med samma medel, som

färgare vanligen begagna. Svartfärgningen fordrar omkring 10 timmar, under

hvilken tid hattarna flera gånger måste omläggas i den varma färgkittehv

äfvensom en gång upptagas och utsättas för luftens inverkan. Sedan hattarna

genom öfvergjutning med vatten befriats från löst vidhängande färg, torkas de

i ett varmt rum och glänsas, hvilket sker sålunda, att hatten uppsattes öfver

en träform och länge öfverfares med våta borstar ständigt i samma riktning.

Efter förnyad torkning följer styfningen. Hattarna genomdränkas från insidan*

med ett appreteringsmedel, som förr bestod af en lim- eller gummilösning, men
nu i de flesta fall ersattes af en vattentät stärkelse, hvars hufvudbeståndsdel är

en lösning af schellack (gummilacka) i vinsprit. Derpå följer färdigbered-

ningen, hvarvid hatten erhåller sin fulländning så väl till form som lugg och

glans. Pressningen, under omvexlande användning af olika borstar, utgör

vid färdigberedningen en hufvudsak; nu utryckas äfven med en tång de änna

utstående styfva håren. Vid pressningen betjenar man sig merendels af ett

slags svarfstol, hvari hatten uppsattes på en vid spindeln fastsittande patron

och löper så omkring åt samma håll mot det påtryckta pressjernet. För
pressning af sjelfva hattkullen har svarfstolen en annan lodrät spindel. Slut-

ligen stofferas hatten, d. ä. förses på symaskinen med foder och annat till-

behör.

På de glanslösa filthattarna bibehålies ej den från filtbottnen uppstå-

ende luggen, utan borttages genom slipning med pimsten; dylika hattar låter

man antingen förbli mjuka, eller styfvas äfven de med ett i vatten olösligt

ämne. Detta tillgår så, att hatten indränkes i en schellackslösning och der-

efter lägges i vatten. Vattnet afskiljer då schellacken ur spriten, och styf-

heten beror således på ett i filten infördt skikt af pulverformig schellack.

Detta är nu i korthet gången vid tillverkningen af filthattar efter det

gamla handtverksmässiga sättet. Men i likhet med en mängd andra handt-

verksgrenar har äfven hattmakeriet måst foga sig efter tidens kraf, tagit

maskiner till hjelp, förvandlat sig till fabriksnäring och sökt åstadkomma

sina alster så hastigt och billigt som möjligt. I synnerhet ha parisfabrikan-

terna La ville och Crespin infört vigtiga förbättringar i tillverkningssättet.

Hårets blandning sker nu mera i en rad med hvarandra förbundna skåp. Håren
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läggas på en ändlös duk, från hvilken de medelst valsar öfverlemnas åt en

med slagträn försedd, hastigt roterande axel, som indrifver dem i det första

skåpet. En ventilator underlättar rörelsen, och man kan genom skåpens glas-

fönster se, huru håren, som här skola blandas och rengöras, i vild dans hvirfla

om hvarandra, hvarvid de allt för korta och tjocka, som ej egna sig till filtning,

falla till bottnen och samlas i utdragslådorna.

Fig. 579. Filthattarnas glättning.

De sålunda behandlade håren öfverlemnas derefter till en fakt- och filt-

maskin (bastisseuse), hvilken på ett mycket sinnrikt sätt utför det ofvan

beskrifna mödosamma och till en del äfven osunda arbetet med fäktning och

filtning. För detta ändamål utbredes den på nyss beskrifna sätt förberedda,

ulliga, luckra hårmassan åter på en ändlös duk T (fig. 578), af hvilken hon

framföres till ett par matarvalsar F, hvilka åter öfverlemna henne till en rote-

rande grof borste. Under sin vidare gång kommer hon slutligen till en kanal

Uppfinningarnas io7c. VI. 35
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A. som småningom tränger ihop sig i lodrät riktning och slutar i en lång

lodrät springa, framför hvilken står en stor kopparklocka C. Denna klocka,

som är försedd med en otalig mängd små fina hål, så att hon utgör ett slags

sil, och öfvertäckt med ett fuktadt tygstycke, vrider sig långsamt omkring

sin lodräta axel på ett med henne i samband stående lådformigt underlag, ur

hvilket en luftpump utsuger luften, hvarigenom sålunda inom klockan bil-

das ett luftförtunnadt rum.

I kanalen A fattas hårmassan af en kraftig luftström, drifves af denna

genom den smala springan mot klockan, som suger henne till sig, så att hon

filtartad hopar sig på det fuktiga tygstycket, hvarmed klockan är öfverdragen,

och småningom jemnt utbreder sig öfver hela ytan. För att det på detta sätt

bildade klockformiga hårskiktet skall bli jemntjockt, öppnas ej den smala

springan på en gång till hela sin längd, utan arbetaren tillsluter först med ett'

trästycke af lämplig form R den öfre delen och öppnar honom endast efter

hand, så att hårskiktet sist lägger sig omkring klockans spets och der ej kan

bli tjockare än vid hennes fot. Slutligen omhöljes den på detta sätt med en

lucker hårfilt öfverdragna klockan med ett fuktadt tygstycke, aftages från

stativet och doppas i ett med syra bemängdt vatten, hvaraf filtmassan blir

mera sammanhängande och nu kan afdragas från klockan. Den sålunda er-

hållna massan måste dock göras tätare, och denna operation utföres af en

valkmaskin, som med en groftandad vals genomarbetar filtkäglorna i större

antal på en gång.

Genom valkningen undergår filten flera förändringar; han erhåller näm-

ligen ej blott en hög grad af fasthet och täthet, utan förlorar äfven två tredje-

delar af sitt omfång.

Efter valkningen följa formningen och appreteringen, hvilken senare

omfattar färgningen, glättningen och pressningen eller färdigberedningen, samt

slutligen stofferingen, hvarmed förstås kantningen med band, fodrets och svett-

remmens insättande samt andra biarbeten.

Glättningen utföres med den i fig. 579 afbildade maskinen. Hattfilten

dragés öfver en cylindrisk, i öfre ändan hvälfd form F, som sättes i hastig

rotation, hvarvid arbetaren trycker den till glättningen begagnade pimstenen

mot filten. Brättenas glättning tillgår sålunda, att hatten instickes i en hål-

form, der brättena hvila mot ett från formen utskjutande underlag.

På verldsutställningarna utgör snällfabrikationen af hattar ett af de

maskinarbeten, som samla de flesta åskådarna, och liksom i Paris 1867, var

äfven i Wien förlidet år ett sortiment maskiner i verksamhet, som förfärdi-

gade hattar på 15 till 20 minuter. Naturligtvis voro de äfven derefter. Hat-

tar af någon varaktighet kunna med de medel, man nu mera har att tillgå,

godt åstadkommas på tre timmar, dock, väl att märka, endast när de skola

förbli grå eller hvita, ty färgningen ensamt tar mer än tre gånger så lång tid

i anspråk.

Utom hattmakeriet ges det äfven några andra slöjdgrenar, som tillverka

och förarbeta filt och der man utgår från den plana filtformen. Förloppet
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härvid är vanligen det, att man på en kardmaskin bildar vaddar, som i flera

hvarf läggas på hvarandra och derefter af en valkmaskin hoparbetas till filt.

Med tillhjelp af nya maskiner har man kunnat tillverka sådana filtar af betyd-

lig både längd och bredd. En särskiidt högt skattad vara af detta slag är

hammar fil ten, som begagnas till beklädning af pianohammare.

Ämnet härtill är ull uteslutande af ädlare fårslag, ja, egentligen skola

blott esterhazyhjordarna i Ungarn lemna material, som härtill är fullt dugligt.

Andra filtsorter användas, sönderskurna, till filtsulor och andra mindre artiklar

eller, färgade, till regnkappor o. d. samt, tryckta, till mattor och täcken.

Tryckta filtmattor utgöra en modern, ganska smakfull vara. Andra finare

filtsorter förvandlas genom indränkning med fernissa och lackering till så kal-

lad lackerad filt och begagnas till mösskärmar, i vagnmakeriet o. s. v.

Slutligen ha äfven de gröfsta filtsorterna sin mycket nyttiga användning, så

t. ex., indränkta med asfalt, till t ak filt, vid skeppsbygnad som underlägg för

kopparförhydning, på ängcylindrar och ångrör som värmebevarande öfverdrag.

Borst, borstar och penslar. Det är en egen sakernas skickelse, att

just det osnyggaste af alla djur, liksom för att försona sin brist på renlighet,

måste i sin ryggbeklädnad gifva ett ämne, som hvar och en af oss för vården

om sin yttre menniskas prydiighet och glans oupphörligt behöfver och ej för

en enda dag skulle vilja umbära, som for en hel rad af slöjdgrenar är rent

af omistligt och till och med lånar sin tjenst till framställning af målade konst-

skapelser. Svinborsten har i sjelfva verket en viss kulturhistorisk mission

och betydelse; hon är så mycket oumbärligare, som hon inom sitt alldeles

särskilda område ej kan fullt ersättas af något annat ämne, och således är

det naturligt, att efterfrågan på borst och hennes saluvärde skola visa en

benägenhet att stiga. Borsthandeln utgör en betydande och omfattande handels-

gren, som omsätter stora summor, och det torde ej vara alla bekant, att ett

skålpund borst af bästa sort vanligen kostar omkring 6 1
/2 kronor och att så-

lunda ett enda af de väldiga fastage, i hvilka varan, sorterad eller osorterad,

kommer i grosshandeln, kan gömma ett värde, uppgående till 2 000—3 000

kronor.

Den största betydelsen för borstbinderiet har ryggborsten, hvars värde

bestämmes efter längden, styfheten och spänstigheten samt vidare efter färgen,

så att den hvita borsten med för öfrigt samma egenskaper gäller mera än den

grå, rödbruna, skäckiga eller svarta, oaktadt den senare vanligen är den längsta

och styfvaste. Mjuk borst från andra delar af djuret, äfvensom borsten af

unga svin, användes liksom gethår till de lena sammets- och möbelborstarna;

äfven svinullen och det öfriga affallet bortkastas ej, utan tillgodogöras på
åtskilliga sätt. Hästtagel utgör äfven ett material för borstbinderiet; deraf

tillverkas skur- och tandborstar; af dem anses de svarta för de bästa. På
senare tiden har äfven ett alster ur växtriket fått någon betydelse för borst-

industrin. Piassavan i Sydamerika, en eller rättare två palmarter, leninar,

den ena grofva bruna, den andra hvita finare, fibrer af betydande fasthet och
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seghet, om också ej af alldeles så stor spänstighet som svinborst. Medan man

af de gröfre fibrerna förfärdigar starka sopqvastar, användas de finare till

borstar antingen tillsammans med borst eller enbart, och ett talande bevis

for detta växtämnes förträfflighet är, att icke-kännaren alltid misstar sig om
dess rätta härkomst och tror sig se fiskbensfibrer. Ännu större betydelse

än piassavan ha kokosnötsfibrerna erhållit för borsttillverkningen. England

inför nu mera häraf större mängder än af svinborst.

I allmänhet är den svinborst, som fås från de nordliga länderna, den

värdefullaste. Den bästa kommer från Polen och Ryssland; Nordtyskland,

Ungarn m. fl. lemna endast medelvara. Frankrike, England och sjelfva Ame-
rika måste köpa gröfre borst från andra länder och införa årligen betydliga

mängder deraf. Det engelska klimatet är mindre skulden härtill än hela arten

af engelsmännens boskapsskötsel, enär de låtit sina gamla naturliga svinraser

dö ut och i deras ställe uppföda kolossala gödsvin, som gifva allting annat

än borst.

Borstens värde beror äfven ganska mycket af det sätt, hvarpå hon af-

tages från svalen; den på kall väg utryckta borsten har företräde framför den

skållade, hvars goda egenskaper lida af det heta vattnet. Eget nog utöfvar

kalk ej denna skadliga inverkan på borsten, hvarför ock kaikborst, d. v. s.

sådan borst, som blifvit aftagen med kalkning, är af köpare eftersökt.

Slagtarna sälja svinets hela hud; mellanhandlarna afskilja först och

främst ullhåren genom häckling Öfver en stålkam och sortera derefter van-

ligen den brukbara borsten efter färgen, samt hvar färg för sig i en första,

andra och tredje sort. Borstfabrikanten måste för sitt ändamål underkasta

råämnet en ännu grundligare rensning' och sortering och använder åter kam-

men för att skilja längre och kortare, mjukare och styfvare borst från hvar-

andra. Allt sorteringsarbete sker helt enkelt för hand, alltid ett ledsamt

arbete, som dessutom fordrar stor uppmärksamhet och öfning. En engelsk

borsthandlare har försökt att öfverlemna sorteringen åt en maskin, som med
en mängd små tänger ur en förbigående häckla skall utdraga borsterna en och

en i sönder och sortera dem i tio olika längder af 2 decimalliniers skilnad.

Borsterna framkomma på refflade bord, i hvars fina rännor alltid blott ett grof-

leksnummer förblir liggande. Vi känna ej, om engelsmannen med sin inveck-

lade maskin åstadkommit något praktiskt användbart.

Innan borsten förarbetas, måste hon tvättas i en varm alunlösning; hon

sköljes derefter i rent vatten och utsattes för luften och solen för att blekas.

Hon hålles derunder fuktig och betäckes äfven stundom med glasskifvor.

Några borstarter antaga då genom solblekningen en ren hvit färg, men säkrare

kommer man dock till målet genom svafvelblekning, som verkställes på det

sätt, att den i varm såplut rengjorda borsten lägges en till två dagar i en

lösning af svafvelsyrlighet i vatten, derefter tvättas med såplut, afsköljes och

under glas utsattes för solljuset. Härigenom erhåller borsten jemte fullkomlig

hvithet äfven en vacker sidenglans, som redan ger henne hela utseendet af en

lyxvara.
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Många borstarter färgas ytterligare efter blekningen, i det man först

inlägger dem i en varm beta af alun eller jernlösning och derpå i ett likale-

des varmt färgbad af blåholts, fembock, indigo o. d. För att färgerna skola

få en vacker ton, måste borsten vara af naturen ofärgad; grå, röd, gul och

.skäckig borst egnar sig endast för svartfärgning.

Borstvarornas ämne och utarbetning rätta sig naturligtvis efter deras

bestämmelse och pris; de bilda i detta afseende en hel skala från de gröfsta

till de finaste. Till ordinära borstar, borstviskor och qvastar begagnas för

infattningen vanliga hårda träslag, bok eller ek med sin naturliga färg; de

bättre sorterna beläggas med faner af ädlare träslag, lackering m. m. till-

kommer, öfversidan får en betäckning för att dölja indragstrådarna o. s. v.

På mycket fina sorter användas ofta smakfulla inläggningar af betsade ädlare

träslag, pérlemor, elfenben o. s. v. Tandborstar och dylika infattas i ben, de

finare slagen i elfenben, hvari ej sällan sirliga ornament utarbetas. Infatt-

ningen tillskäres med sågen och utarbetas vidare med raspar, filar, sicklingar

och afslipas med sandpapper.

Till svängda borstar har man egna sågmaskiner, så inrättade, att de

inskära krumma skåror i infattningsträet.

För insättning af borstknippena måste hål borras i insättningsträet.

Detta verkställes på det gamla sättet genom borrning för hand med en bröstlira

eller nafvare, men mycket bättre i en svarf, i hvars spindel är fäst en vanlig

skedborr, mot hvilken infattningsstycket tryckes. På detta maskinmässiga sätt

kan en arbetare på en dag borra 60 000 finare och 50 000 gröfre hål. Hålen

sitta radvis på längden, dock så, att alltid ett hål i den ena raden kommer
midt för luckan mellan två hål i den andra; ofta äro dessutom endast de

mellersta raderna lodrätt inborrade, medan de öfriga bli allt mera sluttande,

ju mer de närma sig de yttre kanterna. På borrmaskinen kan man medelst

skruf och gradvisare gifva infattningsträet den önskade lutningen mot borren;

öfvade arbetare förstå äfven att på fri hand borra riktigt.

Insättningen af borsten i de borrade hålen tillgår på två sätt: antingen

genom så kalladt r åar be te eller genom indraget arbete. Vid det senare gå

hålen igenom infattningen, vid det förra deremot ej. Råarbetaren afdelar borsten

i små, lika stora knippen, binder fast ihop dem med en tråd omkring rotändan,

doppar den ombundna ändan i smält beck och trycker så under vridning in

henne i hålet. Vid indraget arbete begagnas segelgarn eller messingstråd till

borstens införande och fästande på det sätt, att tråden lägges dubbel, sålunda

bildande en snara, som trades igenom hålet från baksidan. I denna snara

inlägges borstknippet, så att midten kommer framför hålet, och då tråden

sedan dragés tillbaka, vikes det på midten och indrages i hålet. För att till

samma längd afskära borsthår begagnas ett slags yxa, hvarmed arbetaren

mot ett underlag af bly afhugger hvarje särskild borstrad, så snart hon blifvit

indragen.

Det finnes äfven små borstar med indragen borst, hvilkas ben- eller

elfenbensinfattning består af ett enda stycke, på hvars baksida hvarken hål
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eller tråd stå att upptäcka. Konststycket består deruti, att i infattningen

längs efter inborras lika många hål, som borstradernas antal skall bli. I de

sålunda bildade inre kanalerna mynna indragningshålen; bindmedlet är glättad

tråd. Man drar en tråd genom längdhålet, uttager vid öppningen till hvarje

borstknippes hål en ögla deraf, inlägger i öglan borsten och drar så åt hela

tråden. Längdhålens öppningar igensättas derefter och öfverputsas.

Borstbindare tillverka äfven tillfälligtvis s. k. vridna arbeten, hvilket

tillgår så, att borsterna insättas mellan två lika långa utspända metalltrådar,

hvilka omfatta dem på midten. Vridas trådarna sedan med en vef omkring,

ordna sig borsterna i en skrufformig ställning, och man erhåller sålunda allt

efter omständigheterna en flaskborste, en gevärskrats, en piprensare o. s. v.

Afven inom borstbinderiet har man på flera sätt sökt ersätta hand-

arbetet med maskiner och äfven slutligen lyckats. Nordamerikanerna ha för

detta ändamål en alldeles ny, genom sin mekanism särdeles märkvärdig maskin,

som likväl i anseende till sin myc-
ket invecklade sammansättning ej

i korthet och utan många afbild-

ningar skulle låta beskrifva sig. Vi

måste derför inskränka oss till en

kort antydning om hans sätt att

arbeta. Maskinen, som drifves med
trampverk, hopviker den till honom
lemnade borsten i små knippen, in-

trycker dessa i hålen i infattningen

och fäster dem hvar och en på sina

ställen med tråd ifrån en rulle så

hastigt, att 70 till 80 stycken fä-

stas i minuten. Borsten insattes i

rännor på en kamformigt uppskuren

jernskifva, som under gradvis fram-

ryckande rörelse aflemnar sitt inne-

håll i en midt för rännorna liggande kanal, i hvilken de fylda rännornas inne-

håll undan för undan inskjutes af en vinkelrätt öfver skifvan verkande fjäder-

inrättning. Kanalen bildar en skrufformig väg, inom hvilken de maskindelar

arbeta, som afdela borsten i lika stora delar, hopvika dem på midten och

utstöta dem genom en rörformig gång på maskinens undre sida. Då borst-

knippet der framkommer, omlindas det af maskinen med en metalltråd, som

derefter afklippes, och knippet invrides i infattningshålet, hvari trådlindningen

intränger och verkar som en skrufgänga. Föraren, vid hvilken infattnings-

träet är fäst, framryckes af mekanismen ett steg för hvarje borstinsats och

framskjuter sålunda ett nytt hål för en vidare ifyllning; samma mekanism

måste äfven begagnas vid borrning af hålen, för att afstånden dem emellan

må bli de samma.

Fig. 580. Borstens fästande i tandborstar.
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Af penslar falla endast de gröfre, med träskaft försedda, för murare,

hvitlimmare, rödfärgare m. fl. bestämda inom borstbindarens område, och sät-

tet för deras tillverkning, hvarvid borst och trä sammanbindas med beck, segel-

garn och bleckremsor, är så enkelt, att det ej behöfver någon särskild beskrif-

ning. Deremot utgör tillverkningen af penslar för allt slags konstmålning

vanligen en särskild yrkesgren, som fordrar en synnerlig skicklighet och nog-

granhet i behandlingen af små föremål. En hel mängd olika djurslag måste,

som bekant, till konstens tjenst lemna hår till penslar, utan att derför svinets

borst kan umbäras, ty olj målaren kan i anseende till sina färgers seghet

endast begagna borstpenslar och utför dermed, utom i några särskilda fall, då

synnerlig finhet kräfves, alla sina arbeten. Till dessa penslar begagnas den .

mjukaste borsten af det tama svinet; bäst är borsten från Champagne, der-

näst den frankiska och hessiska. Ehuru olj färgspenslarna i storlek närma sig

vanliga borstvaror, fordrar dock deras tillverkning samma omsorg som de små

hårpenslarna och försiggår äfven på samma sätt, blott med den skilnad, att

borsten ej instickes i en pennstjelk, utan i ett bleckrör, som sedan förses med
träskaft.

Till de mjuka hårpenslarna användas i de flesta fall endast svanshåren;

blott af några få pelsdjur kan hela hårklädnaden begagnas. Man borttvättar

med alunvatten fettet ur svansarna eller fållarna, lägger dem derefter tjugufyra

timmar i vatten, utkramar vattnet genom strykning i hårens riktning och torkar

dem. Härpå fattas håren med en tång och afklippas i små knippen med en

sax tätt invid skinnet. Hårknippena ordnas efter längden, enär det är af

vigt, att alla håren till en pensel ha samma längd. Den noggrannare sor-

teringen sker genom hårens insättande med spetsarna uppåt i en liten bleck-

låda, hvarvid man genom att lindrigt stöta henne mot arbetsbordet tvingar

alla håren att med sina rotändar ställa sig på den flata bottnen. Derefter

utplockas med en tång alla längre strån, hvilka användas i ett annat längd-

nummer. Från det sorterade förrådet af lika långa hår tager man nu i sär-

skilda partier så många, som åtgå till en pensel, och ställer derefter hvartdera

af de sålunda erhållna små knippena med spetsarna nedåt i en liten bägare

med rund, skålig botten, liknande en fingerborg. Genom en lindrig skakning

tvingas håren att nedfalla till den konkava bottnen, hvarefter hårknippet

hoptryckes med fingrarna och vid rotändan fast ombindes med en fin tråd.

Den lilla hårcylindern omlindas sedan ytterligare med en gröfre tråd, hvarefter

bakändan afklippes. För penslarnas insättning i pennrören uppmjukas de

senare först en dag i vatten, derefter skjuter man med ett litet stift eller

en metalltråd de likaledes fuktade och med läpparna tillspetsade hårknippena

in genom den vidare och ut genom den smalare ändan af röret, tills de sträcka

sig ett lagom stycke utanför det. Afpassas nu storleksförhållandet mellan

pennan och hårknippet så, att ett lagom stort motstånd dervid möter, hålles

håret i följd af pennans sammandragning vid torkningen säkert fast. I likhet

med den begagnade fingerborgsmodellen, får penselspetsens yta en halfsferisk

form och bildar, indränkt med våt färg, en fin och långt utdragen spets,
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på hvars likformighet penselns godhet beror. Bearbetningen af håren till

breda penslar skiljer sig ej på annat sätt från den nu beskrifna, än att man

slutligen före infattningen utplattar hårknippet och fäster det i ett tillplattadt

bleckrör.

Af de till penslar använda hårslagen äro följande de vanligaste. Gethår

är väl det äldsta ämnet till målarpenslar, och sådana penslar bli nästan lika

goda, men ej så varaktiga som »fiskpenslar». De senare med deras förvrängda

namn böra egentligen heta fitchpenslar, då benämningen härleder sig från ordet

fitch, det engelska namnet på hillerns svans; de ordinära fås af inländsk, de

fina af rysk silfverhiller. Af mårdpenslar förekomma röda och bruna, de senare

• af den vanliga, de förstnämda af den röda mården från Asiens stepper och

det nordliga Amerika. Gräfsvinspenslar tillverkas antingen af amerikanska

eller af tyska eller polska gräfsvinshår; de senare äro af mindre godhet. De
bästa och finaste, men äfven dyraste sorterna äro de ryska svarta sobel-

penslarna, användbara till allt slags måleri och i miniatyrfacket oersättliga.

Afven de fina målarpenslarna voro förr en artikel, som af bästa qvalitet

endast kunde erhållas från Paris. Nu mera förfärdigas på flera andra ställen

lika goda penslar, och särskildt har i Munchen under inflytelse af der varande

konstverld utbildats en tillverkning af penslar, som gjort parispenslarna fullt

umbärliga.

Tarmsträngar. När vi på konserten hänryckas af fiolvirtuosens själ-

fulla, klockrena toner, tanka vi sannolikt minst på, att konstnären frambringar

dem endast derigenom, att han drar hästhår tvärs öfver fårtarmar. Hästen

och fåret ha det gamla och, som det vill synas, orubbliga privilegiet att

lemna huvudbeståndsdelarna till det skönaste musikinstrument, menniskan

uppfunnit. Endast silkesmasken kan till en viss grad häri ersätta fåret, då

man, som vi lärt af kineserna, kan af hans trådar spinna brukbara qvintar,

hvilka dock ej förmå återgifva den i tarmsträngen inneboende fylliga tonen.

Men då silkesqvintarna mindre ofta än tarmsträngarna springa af, användas

de i följd af denna ekonomiska fördel af en del landtliga fiolvirtuoser i

Böhmen och annorstädes.

Bruket af djurtarmar till allahanda stränginstrument tyckes vara urål-

drigt. I Tyskland tillverkade redan för 400 år sedan Niirnberg och Augs-

burg så väl tarm- som metallsträngar. De bästa strängarna togos, som

bekant, länge från Italien; utan så kallade romerska strängar, hvilka, i förbi-

gående sagdt, ej tillverkas i Rom, utan i Napoli eller Verona, kunde ingen

fiolspelare hjelpa sig. Emellertid tillverkas nu mera i Frankrike och Tysk-

land måhända bättre strängar än i sjelfva Italien, medan derifrån hittills

endast erhållits qvintar, till hvilka ,äfven ett mindre passande material måst

förarbetas.

De italienska strängarnas öfverlägsenhet har länge af fackmän förklarats

bero af egenheterna hos det torra varma klimatet, fårbetets beskaffenhet o. s. v.

Den verkliga orsaken ligger dock i den omständigheten, att största delen af
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de italienska fåren, såsom ej lämpliga för ullproduktion, redan i de första

åren kommer under slagtarknifven. Strängfabrikanterna lida således aldrig

brist på godt material af passande ålder, hvilket dessutom betalas högt. Till

qvintar användas de utsöktaste tarmar af sådan finhet, att tre kunna hop-

snos till en sträng. Utom Italien lemna endast lyonfabrikerna tretrådig vara,

hvartill de små fårraserna i några sydfranska trakter lemna dem materialet;

i annat fall gör man dem tvåtrådiga eller, som parisfabrikanterna, klyfyer

tarmarna på längden och förarbetar dessa band i stället för hela tarmar.

Den största franska fabriken i denna väg är Savaresses i Paris, hvilken årli-

gen förarbetar tarmarna efter 800 000 får.

I Italien börjar nedslagtningen af lammen vid påsktiden; djuren ha dock

vid denna tid ännu ej blifvit utsläpta på bete och äro tillika ännu allt för

unga, hvarför de strängar, som fås af dem, ej duga, oaktadt de till utse-

endet ha den renaste kristallglans. Man igenkänner lätt dessa strängar derpå,

att ytan ej kännes fullt slät, utan något sträf. Under tiden från juni till

september fås den bästa varan; längre fram bli tarmarna för grofva till qvin-

tar och duga nu endast till de gröfre numren; dock förstår man äfven i Italien

konsten att klyfva tarmarna. Vid årets slut upphör all strängtillverkning för

att vid påsktiden åter begynna.

Det vigtigaste vid strängtillverkningen är en ytterst sorgfällig beredning

af tarmarna, innan de hopspinnas. Blott tunntarmen begagnas. Liksom

den yttre huden, består äfven tarmskinnet af tre lameller, af hvilka de båda

yttersta bortskafvas, emedan endast den mellersta är brukbar. Tarmarna

måste derför i vatten undergå ett slags macerations- eller jäsningsprocess,

hvarigenom de yttre sidorna bli så pass upplösta, att de kunna bortskafvas.

Sedan de strax efter slagtningen blifvit tömda och rengjorda, brukar man i

Italien lägga dem 24 timmar i friskt vatten, som ofta måste ombytas.

I den savaresseska fabriken i Paris läggas tarmarna 12 till 15 timmar

i macerationskärl af stengods, der de utsättas för inverkan af en långsamt

genomflytande vattenström af 25° värme, hvari derefter ett tvätthjui i 5 tim-

mar arbetar. Under varm väderlek kan macerationen företagas i fritt rin-

nande vatten, hvarvid hon likväl ofta nog för italienarna misslyckas.

Upptagna ur macerationsvattnet, läggas tarmarna på ett bräde och be-

frias genom tryckning och skafning med ett trubbkantigt knifblad från den

inre slemmiga hinnan ; den yttre afdrages i form af band och bearbetas i Paris

af piskfabrikanter m. fl. Den återstående mellersta hinnan underkastas der-

efter den egentliga beredningen, som består deruti, att hon behandlas med i

början svag och småningom allt starkare alkalisk lut. I Italien använder man
vindraf, hos Savaresse vindraf, försatt med potaska, och på andra ställen

endast potaska. Under tiden gå tarmarna eller strängtrådarna väl sina tjugu

gånger genom arbetarens händer, då de, för hvar gång de upptagas ur ett

lutbad och flyttas i ett starkare, hvilket vanligen sker en gång om dagen,

med en viss pressning dragas mellan en öfver tummen trädd messingsfingerborg

och pekfingret för att befrias från vidhängande orenhet och på samma gång
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sträckas. Vid hvarje ombyte af lut upphängas strängarna en timme i luften

och dragas, sedan de härigenom blifvit halftorra, å nyo mellan fingrarna.

Genom denna mångfaldiga bearbetning antaga de ett allt renare och

klarare utseende och uppsvälla så, att de slutligen flyta på vattenytan. Detta

är rätta ögonblicket, då de utan dröjsmål måste hoptvinnas, sedan de likväl först

blifvit i rent vatten befriade från all lut. Före spinningen företages en sorg-

fällig sortering. Man utsöker de finaste, till tretrådiga qvintar passande styc-

kena, skiljer de klara från de ogenomskinliga, som äro färgade röda eller blå,

sorterar efter olika groflekar och klyfver i nödfall. Då tarmarna alltid af-

smalna mot den ena ändan, läggas de till en sträng bestämda snedt Öfver

hvarandra på det sätt, att strängen på hela sin längd blir fullkomligt jemn-

tjock. Den afslipning, som härefter stundom ges strängen, är en dålig nöd-

fallsutväg, enär hon har till följd, att strängen under begagnandet blir »luden»

och förlorar sin rena ton.

Spinningen eller hoptvinningen af de våta strängtrådarna sker i en rep-

slagarbana, och spinn aren måste härvid oupphörligt med fingrarna öfverfara

strängen för att utsläta alla ojemnheter och gifva honom en fullkomlig rund-

ning. Strängarna snos i allmänhet ett par hundra hvarf, qvintarna flera, de

gröfre i förhållande färre; men det bestämda antalet snoningar gifves ej på

en gång, utan med mellanskof i två, tre till fyra omgångar. Då den första lösa

snoningen är gjord, uppspännes den ännu fuktiga strängen, för att bibehållas i

detta tillstånd, i en med träpinnar besatt ram, hvilken, sedan han blifvit full,

insattes i svafvelkammaren. Här uppvärmas strängarna först lindrigt under

12 timmar, men få ej genomtorka. Derefter antändes svaflet, och kammaren

tillklistras. Efter 24 timmar uttagas de nu blekta strängarna och få en ny

snoning på hjulet. För tunna strängar är detta nog, medan för gröfre svaf-

ling och snoning upprepas ännu en till två gånger, eller, som hos Savaresse,

der svaflingen fortfar 2 till 8 dagar, strängarna litet emellan uttagas ur kam-
maren, fuktas och utsättas för luftens inverkan. Till slut glättas de upp-

spända strängarna derigenom, att de fuktas och omkring 50 gånger öfverfaras

med en sudd af hästtagel, eller ock, som i Frankrike, verkställes detta mödo-

samma arbete af en med två hårdynor försedd enkel maskin. Slutligen torr-

poleras de på samma sätt med glaspulver och indränkas med god olivolja.

Till den högsta mandolinsträngen hoptvinnas blott två strängtrådar, till

fiolqvintar 3 eller, der ej material finnes, 4—6 halfva; till a-strängar 3—4 och

till d-strängar 6—8 hela. Till gitarrsträngar användas finare tarmar än till

fiolsträngar; för violoncellen till 10, för harpan till 22, för kontrabasqvintar

till 40 och för kontrabasens D-sträng ända till 85 strängtrådar. Ju gröfre

strängarna äro, desto lättare kan det bästa materialet till dem ersättas af

något annat dermed beslägtadt. I Tyskland och Frankrike förarbetas dertill

tarmarna efter gumsar och kalfvar, i Italien äfven efter getter.



Ett särskildt folks bildning kan stiga och falla, hela mensklighetens der-

•emot går oupphörligt framåt. Huru ofta det än sett ut, som odlingen stått

stilla eller gått tillbaka, alltid har hon dock, till och med under de mest för-

vildade tiderna, haft sin undangömda fristad, hvarifrån hon med den seger-

rika kraft, som ber i sanningen och sträfvandet till ett bättre, trots alla

hinder steg för steg lagt allt större områden under sin milda och välsig-

nelserika spira. Och när den vunna marken å nyo syntes förlorad, erbjödo

sig ständigt i fjerran nya anknytningspunkter, hvarmed det bevarade på
nytt befästes, det förlorade återvans, och intet skifte i verldens och odlin-

gens historia har förgått, som ej till den redan samlade kulturskatten lagt

nya framsteg.

Denna bok gjorde till sin uppgift att följa menniskans arbete i dess

fortgång och på de många områdena af mensklig verksamhet framhålla de mo-
ment, hvarigenom ett längre steg togs i den materiela utvecklingens kedja.

Huru förhållandena än vexla, är det dock alltid ytterst sträfvandet efter

fullkomning, efter förädling af hjerta, tanke och yttre tillvaro, som skänker

menniskan hennes höga ställning, och dessa tre odlingens områden gripa så

djupt in uti hvarandra, att de af sig sjelfva fullständiga hvarandra och att

ett framsteg i den ena riktningen omöjliggör ett tillbakaskridande i någon af

de andra. Hvarje folk, som går framåt i odling, för tillika sina medlemmar

närmare fyllandet af deras lifsuppgift, om det också i kraft af den fria sjelf-

bestämningsrätten måste öfverlemnas åt en hvar att afgöra, huru långt han

vill bringa sitt eget jag i harmonisk öfverensstämmelse med den odlingsgrad,

hans medmenniskor uppnått. Dessa mensklighetens framsteg ha dock varit

ytterst långsamma, och om, såsom det på grund af vetenskapliga forskningar

blir allt sannolikare, jorden sedan mer än hundra tusen år varit bebodd af

menniskor, har det behöfts en rund tid, innan vi hunnit den punkt, hvarpå

vi nu befinna oss.

I alla delar af jorden ha de första der bosatta menniskorna måst börja

med att göra sig oberoende af den yttre naturen. Men äran liksom svårigheten

af denna segerrika kamp blir något olika, allt efter som han för årtusenden

sedan utkämpats i det mellersta Europas och Asiens bergstrakter eller blott

för några årtionden tillbaka på Nordamerikas prärier eller i södra Amerikas
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och Australiens skogar. I båda fallen gälde det visserligen att af vildmarken

tillkämpa sig bostad, föda, kläder m. m., men de hjelpmedel, som stå det

18:e och 19:e århundradets nybyggare till buds, äro i våra dagar helt andra

än på den tid, då våra från Asien kommande urfäder först beträdde Euro-

pas jord för att här bosätta sig.

Den heta zonens invånare bjuder den frikostiga naturen nästan öfver

allt på ett dukadt bord, och åtminstone så länge stammarna ej bo för trångt

tillsammans på ett knapt utrymme, behöfver negern i mellersta Afrika, det

tropiska Amerikas urinvånare och infödingen på Söderhafsöarna under eqva-

torn endast taga för sig för att stilla sin hunger, på samma gång det milda

luftstrecket nedsätter anspråken på bostad och kläder till det minsta möjliga.

Behofven äro lätt tillfredsstälda, och under fredliga tider fordras för öfrigt

endast att skydda sig mot stora och små fiender ur djurriket eller, der någon

konstdrift yppat sig, på bostad, vapen och husgeråd göra försköningsförsök,.

som äfven sträcka sig till den egna kroppen, hvilken behänges med lätt erhållna

prydnader af enklaste slag eller utmålas på groteskt vis. Men härmed är också

gränsen uppnådd för uppfinningssnillet i de trakter, der solen sänder sina strå-

lar lodrätt till jorden.

Helt annorlunda gestalta sig förhållandena i det tempererade jordbältet-

Minst samma behof göra sig här gällande, men invånarna ha uppgifvit den

nästan passiva rolen att endast taga för sig. Här gäller det fast mer att

göra den yttre naturen sig underdånig och med största möjliga kraftan-

strängning gent emot henne betrygga den egna tillvaron. Arbetet inträder i

sina rättigheter som medveten, mensklig verksamhet, hvarmed något nyttigt

afses och ett kändt behof skall afhjelpas, och i främsta rummet jordbruks-

arbetet, som syseisätter sig med frambringande, fördelning och användning af

njutningsmedel och förbrukningsartiklar.

I början försökte säkerligen menniskan äfven i den tempererade zonen

att lefva för dagen; åtminstone har hvarken historia eller psykologisk forsk-

ning något att berätta om en »medfödd» arbetsdrift. Det var först nöden,

som föranledde henne att med sina händer skapa något brukbart, och en

genomgången hård tids erfarenhet var utan tvifvel den bästa sporren för att

drifva henne att i tid vidtaga åtgärder till skydd mot dess förnyande. Det

var alls icke någon öfversvinnelig lust för arbetet, som dref till uppfinningen

af de första verktygen, utan vida mer begäret att så mycket som möjligt

lätta de oundvikliga mödor, hon måste underkasta sig.

Denna sträfvan att i första rummet tillgodose den egna fördelen låter

tydligt skönja sig under hela gången af den materiela utvecklingen. Hon är

också någonting helt naturligt och i sig sjelft alls icke klandervärdt, hon blir

det först då, när hon drifves till sin spets och lemnar å sido afseende på rätt

och billighet. Men i alla andra fall var och är just detta sträfvande efter

eget och närmastes välbefinnande den förnämsta driffjädern till ansträngande

af alla krafter, den mäktigaste sporren till arbete, den oumbärliga häfstången

till allt framåtskridande. Utan begäret att befrias från ett antingen besvär-
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ligt eller ledsamt arbete skulle ej heller uppfinningsandan blifvit väckt, utan

utsigten till belöning, hon må nu bestå i äran att helsas som upptäckare och

uppfinnare eller i ett patent, som lofvar god vinst, skulle äfven ännu i dag de

bästa idéer ofta förbli putförda.

Om någon tidsålder i afseende på storartade uppfinningar åstadkommit

synnerligt mycket mer än andra, är svårt att afgöra. Det är visserligen

en mycket allmänt utbredd åsigt, att på ingen tid talrikare och vigtigare upp-

finningar blifvit gjorda än på vår egen, och vi, som med undantag af något litet,

som gått förloradt, ega alla de förflutna århundradenas hela skatt af andligt

vetande och tekniska framsteg, som dessutom kunna omedelbart dra nytta af

hvarje ny förbättring och i följd deraf med hvar dag allt bättre se våra behof

till godo, äro lätt benägna att ge vår egen tid segerpriset. Och likväl lig-

ger måhända i denna åsigt lika mycket sjelföfverskattande och egenkärlek som

misskännande af hvad föregående tider gjort för oss. Hvarje uppfinning är

ett barn af sin tid, det vill säga, hon göres vanligen då, när hon behöfves,

och låter man denna sats gälla för alla tidsåldrar, skulle hvarje århundrade

just ha frambragt det, som för dess utveckling var ett behof. Värdet af en

uppfinning låter hufvudsakligt bedöma sig från två synpunkter, som ej ens

behöfva stå i något samband med hvarandra, först och främst efter det infly-

tande, hon utöfvat på tillfredsställande af ett eller annat behof och dermed

äfven på tidens sociala förhållanden, och för det andra efter det belopp af

skarpsinne, forskning och kraftansträngning, som blifvit nedlagdt på idens prak-

tiska genomförande. Hvad först nyttan beträffar, bedömes hon af senare tiders

menniskor, som utgå från andra åsigter, merendels oriktigt och blir ej sällan

underskattad. Men det inflytande, ett nytt verktyg, en hittills obekant arbets-

metod eller fullkomningen af en redan känd utöfvat, rättar sig helt och hållet

efter summan af de på deras tid befintliga inrättningar. Den, som först föll

på den tanken att använda ett af de starkaste husdjuren till lefvande drif-

kraft, gjorde måhända dermed sin tid en större tjenst än Watt genom ångma-

skinens skapande det adertonde århundradet. Uppfinnaren af hammaren torde

ha utgått från den skenbart lätt uppstående iden att efter likheten med den

knutna handen skapa ett mindre känsligt verktyg. Men det färdiga redskapet

har utan tvifvel minst haft samma betydelse och måhända varit föremål för fullt

ut lika stor beundran som den, hvarmed personer utom facket i våra dagar

följa den ofantligt mycket konstrikare bygda ånghammarens rörelser. Det

enklaste verktyg att upprista och luckra jorden, som ännu ej ens förtjente

namnet af den första hackan eller den första plogen, var för det då varande

jordbruket af oändligt större betydelse än alla våra nu varande åkerbruks-

redskap tillsammans, och det första fiskben, som begagnades till nål, skulle

på en utställning med rätta taga vårt intresse i anspråk i högre grad än våra

dagars mest fulländade symaskin.

Och om forntiden i den andra punkten, det belopp af skarpsinne och

forskning, som en uppfinning fordrat, står efter vårt århundrade, derom torde

väl äfven vara olika meningar. Många upptäckter tillskrifvas visserligen slum-
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pen, men slumpen ensam uppfinner näppeligen någonting; dertill fordras åt-

minstone, att den iakttagande besitter förmåga att rätt uppfatta en ny före-

teelse och praktiskt använda henne. Deri ligger just det för en uppfinning

utmärkande. Huru ofantligt många gånger har det t. ex. ej händt, att två

olika metaller i ett kärl med vatten genom ömsesidig beröring alstrat en gal-

vanisk ström och sönderdelat vattnet. De uppstigande luftblåsorna varse-

blefvos väl, men förmågan att inse orsaken saknades, och sålunda förblef den

iakttagna företeelsen utan följder. Men krutet, höra vi någon invända, har

väl ändå slumpen att tacka för sin uppfinning. Ja och nej. Ty om vi också

medgifva, att uppfinnaren af krutet ej satt sig ned för att göra sin upptäckt

på samma sätt som Davy, då han uppfann säkerhetslampan, eller en nutidens

mekaniker, då han konstruerar sin nya maskin på papperet, ligger dock i för-

sökets upprepande, i de experiment, som gjordes för att bestämma och ändra

beståndsdelarna, den förste krutmakarens uppfinnartalang. Mången annan skulle

haft nog af den första skräcken och ej för andra gången utsatt sig för de

utom allt tvifvel diaboliska verkningarna af den hemlighetsfulla blandningen.

Att den öfverraskande företeelsens användbarhet insågs och att hon derigenom

ej blott bevarades från att falla i glömska, utan fast mer ständigt på nytt fram-

kallades och undersöktes, är den freibergske munkens och hans föregångares

stora förtjenst. Sedan blandningen och hennes exploderande verkningar voro

bekanta, erbjöd framställningen af dylika kemiska sammansättningar ej längre

några synnerliga svårigheter, och om vi nu ega krutsatser af långt större full-

komlighet, står dock i vår tanke den förste uppfinnarens förtjenst, oaktadt

slumpens tillhjelp, högre än alla de senare förbättrarnas tillsammans.

Dylika exempel skulle kunna anföras i hundratal, hvilka alla skulle be-

visa, att forntiden med sin ringa vetenskapliga erfarenhet, med sin föga ut-

vecklade teknik, med sina högst torftiga bildningsmedel förtjenar vårt högsta

erkännande för sina om än sällan fulländade uppfinningar. Att med den då

rådande bristen på nästan all samfärdsel, med den stora svårigheten att er-

hålla vare sig vetenskaplig eller teknisk utbildning, med den jemförelsevis obe-

tydliga vinsten af en vigtig uppfinning, som kostat år och dyra försök, för-

bättringar af redan gjorda uppfinningar länge skulle låta vänta på sig, kan i

fråga om denna tid alls icke förvåna. Vi befinna oss i detta hänseende i en

vida lyckligare ställning. Nu för tiden anmäla tekniker och kemiker hos pa-

tentmyndigheterna sina upptäckter, innan de ännu blifvit fullt gjorda, och förr

än patentet blifvit inregistreradt, har måhända redan en annan eller en tredje

utspanat hemligheten och uppträder med en förbättring eller åtminstone med
en förändring, och på detta sätt blir en ide, sedan han en gång uppstått,

underkastad en oupphörlig utveckling.

I naturlifvets skede, sådant det visar sig hos jagar-, fiskar- och herde-

folken, rör sig uppfinningsandan inom trånga gränser. Menniskan utvecklar

här de första fröna till sitt herravälde öfver naturen, men förblir dock af henne

ännu så beroende, att hon endast förstår att gripa och förtära, hvad hon räcker

henne. Deraf alstras ett tillstånd af armod och splittring; det fins intet sam-
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lif, ingen motsats mellan intressen och derför heller intet gemensamt intresse.

Fordrar än t. ex. jägarens lif betydande ansträngningar, stort personligt mod

och en viss skicklighet, består det dock i en ständig vexling mellan omåttligt

arbete och dåsig hvila, stor brist och slösande öfverflöd. De förbättringar

och framsteg, som möjligen göras, sträcka sig hufvudsakligen till anskaffande

af bättre jagtredskap, till starkare och bättre skyddande beklädnad, sällan der-

emot till större beqvämlighet hos bostaden. Fiskarens lif erbjuder knappast

någon kraftigare sporre till förkofran. Visserligen blir den omständigheten,

att haf och floder på ett mindre utrymme erbjuda mera näringsämnen än

fasta landet, lätt anledning till grundande af varaktiga bostäder, och dessa

så väl som den större mångfald i beklädnad, den på kusterna ombytliga vä-

derleken fordrar, äro behof, som redan i högre grad taga uppfinningsandan i

anspråk, men dermed är också kretsen af de nödvändigaste behofven sluten.

Hos nomadfolken deremot finner man ofta början till en slöjd; hen-

nes uppkomst kan dock blott sökas i herdens egendomliga lefnadssätt. Hos

jagar- och fiskarfolken öfverväger arbetet vida kapitalet; herden , deremot

eger i sin hjord ett redan ansenligt kapital, som för hans inkomst är minst

lika vigtigt som hans jemförelsevis obetydliga arbete. Han kan blott drifva

sitt yrke under ett kringvandrande lif, men öfvergifna betesmarker uppsökas

åter, och när det sker med någon regelbundenhet, antar hans syselsättning

redan arten af ett slags cirkulationsbruk. Höjer sig än hans lefnadssätt ej

öfver den största enkelhet, lemnar dock skötseln af hans hjord mycken tid

öfrig, som ofta användes till andra, om ock mycket enkla arbeten. Det kring-

flackande lefnadssättet lemnar visserligen nomadens talang för anläggning och

försköning af fasta bostäder helt och hållet outvecklad, men deremot riktas

hans skarpsinne på tältens förfärdigande, på tillverkningen af vagnar för med-

förandet af de många oumbärliga husgeråden och redskapen samt af dessa

sjelfva i en lätt flyttbar form. Vigtigt är nomadens yrke dessutom äfven der-

igenom, att det vida mer än jägarens och fiskarens leder till åkerbrukets bo-

fasta handtering och sålunda ger anledning till uppfinning af en hel mängd
förut obekanta förfaringssätt, bostadsarter och redskap. Först i detta ut-

vecklingsskede träder arbetet i det rätta förhållandet till sina medel, först der

uppstå begreppen fast egendom och hem. Genom landtbruket blir menniskan

i mindre grad än under de föregående syselsättningarna beroende af naturen.

Karakteristiskt förblir dock ännu i århundraden det egna anskaffandet af alla

behof i afseende på bostad, föda, kläder och andra förnödenheter. Ullen spin-

nes, väfves och förarbetas hemma på gården. Landtmannen bygger sitt hus

sjelf, och sjelf förfärdigar han äfven sina möbler och redskap. Han är sitt

eget allt i alla, på en gång bagare, skomakare, snickare, väfvare, sadelmakare

o. s. v., och hvad han undantagsvis får från annat håll, skaffar han sig genom

byte mot egna alster, och sina arbetare, för så vidt det kan vara tal om
sådana, betalar han in natura.

Århundraden derefter finna vi scenen alldeles förändrad. Arbetets del-

ning har egt rum, och dermed har på förut aldrig anadt sätt väg blifvit bruten
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för uppfinningsandan. Ännu innan vidsträcktare boningsplatser med större

folkmängd trädt i de förut mera spridda gårdarnas ställe, hade redan försälj-

ningen af det egna arbetets alster tagit sin början, då en och annan på lediga

stunder företog sig en syselsättning, hvartill han hade särskild fallenhet. Det

egna intresset lärde dem snart, att, om de uteslutande egnade sig åt denna

verksamhet, det vore vida lättare att komma framåt. Hos de flesta folk sam-

manfaller denna kulturperiods förnämsta utveckling med grundandet eller ut-

vidgandet af fasta platser (städer eller stora byar), som ofta anlades i när-

heten af den religiösa kultens hufvudorter (offerställen, tempel, kyrkor). Hvad

de europeiska folken beträffar, kan, sedan folkvandringarnas kaos lemnat rum

för ett fastare och mera ordnadt sakernas skick, kristendomens spridning öfver

allt spåras som ett verksamt befordringsmedel för den växande slöjdfliten.

De första missionärerna sörjde visligt för, att de kristna kapellen anlades på
hedniska offerplatser, som af gammalt ansågos heliga. Folket var redan vant

att besöka stället och samlade sig der på sön- och helgedagar till gudstjenst.

Der många menniskor regelbundet sammanträffa, uppstå^ mångahanda behof,

som spekulationen söker tillfredsställa och tillgodogöra. Voro än i början

enkla tält och bodar de enda lokalerna för utskänkning af mat och dryck,

för försäljning af verktyg, vapen och prydnader, försvunno de dock med tiden

för att lemna plats åt kojor och ordentliga hus, kapellet blef kyrka, platsen

deromkring stad och byteshandeln marknad eller mässa. Spekulativa hufvuden

förstodo att begagna sig af en större folkmassas sammanströmmande för att

afyttra sina varor.

Först efter hand afskilde sig under stadens tillväxt ur mängden af handt-

verkare särskilda grupper, hufvudsakligen bestående af sådana, som bearbetade

samma råämne. Sådana grupper voro läderarbetarna, tillverkarna af varor

af trä, lera och sten, väfvare, metallarbetare och ännu andra. Så, t. ex. var

smeden länge nödsakad att äfven utföra alla arbeten, som sedermera tillfallit

guld- och vapensmeder, låssmeder, gördelmakarna och idkarna af andra när-

beslägtade yrken, tills de särskilda grenarna småningom utbildat sig till sjelf-

ständiga handteringar.

Denna arbetsfördelning hade på slöjdflitens utveckling och förkofran ett

ofantligt inflytande, och ännu i dag beror den storartade utvecklingen af hela

vår industri på det fullständiga genomförandet af denna grundsats. Arbets-

fördelningen gör det möjligt för tillverkaren att med samma arbetstid och

arbetskraft och med besparing af råämne ej blott frambringa mera och till bättre

pris, utan äfven åstadkomma bättre och smakfullare arbete. Derigenom, att

arbetet inskränkes inom en liten krets, stiger yrkesskickligheten, hvarigenom

äfven, som nyss nämdes, förbrukningen af råämnen blir mindre, den tid, som

går bort genom öfvergången från ett arbete till ett annat, besparas, arbetaren

kan tillverka sina varor till bättre pris, men får mer än ersättning genom den

större mängd, han medhinner, och kan på detta sätt vinna en god utkomst.

För uppfinningarnas historia är denna arbetsfördelning dessutom af alldeles sär-

skildt intresse. Att dag ut och dag in utföra samma arbete, handtera samma
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verktyg och bearbeta samma ämne, utan omvexling af vissa bestämda råäm-

nen frambringa en och samma form, en och samma blandning är visserligen

enformigt och tröttande, men just derigenom hålles den intelligente arbetarens

öga ständigt öppet för förbättringar; den förtrogna bekantskapen med verktygen

låter honom lätt upptäcka deras brister, det oupphörliga upprepandet af samma
eller liknande företeelser måste väcka hans uppmärksamhet, och bristerna i en

särskild slöjdgren inser ingen bättre än den, som dag ut och dag in arbetar deruti.

Arbetsfördelningen skapade bestämda handtverksgrupper, hvilka med tiden

i skråna erhöllo ett starkt, högst välgörande föreningsband. Likhet i åsigter,

färdigheter, intressen, arbete och syselsättning för personer tillsammans. Ar
detta fallet under våra nu varande förhållanden, huru mycket fastare måste

ej den tiden, då den ene allt jemt behöfde den andre, medlemmarna af ett

och samma handtverk sluta sig tillsammans! Man hade gent emot patricierna

gemensamma intressen att tillvarataga och skydda, och vid stadens försvar

kämpade handtverkaren helst vid en yrkesbroders sida. Skråna verkade på
den tid, då de uppstoclo, utomordentligt godt, ej minst derigenom, att genom

samverkan framstegen inom slöjderna befordrades och i synnerhet genom det

i en senare tid urartade vandringstvånget arbetaren lärde känna andra slöjd-

områden och andra tillverkningssätt, som i hemorten gåfvo anledning till nya

förbättringar.

Medan förut arbetet var nästan den enda, åtminstone den hufvudsak-

liga faktorn för alstring af så väl enskildt som allmänt välstånd, uppträder

nu mera, om också ännu ej i sin senare, mäktiga betydelse, äfven kapi-

talet som en kraftig häfstång. Ännu fattas väl våra dagars tillverkning i

massa, men handeln har redan hunnit öfver de första svaga barndomsför-

söken. Främmande folks och länders alster utbytas mot de inhemska, och

der byteshandeln antagit större omfång, måste äfven mått- och vigtväsendet

vara till en viss grad regleradt samt ett fast bytesmedel i form af prägladt

mynt finnas för handen. Handeln i och för sig skapar -inga nya ämnen, men

han förändrar redan befintliga varors värde derigenom, att han ombesörjer

deras öfvergång från tillverkarnas i förbrukarnas händer. På sin alstringsort

ha de flesta varor ett långt mindre värde än på förbrukningsorten, och .om

äfven det nydanande eller ombildande arbetet har en bestämd andel i fram-

bringandet af sådana värden, behöfver det dock handelns mellankomst för att

få sina alster öfverflyttade till orter, der efterfrågan på dem är större. En-

dast der denna tillökning i värde eger rum, kan en varaktig handel utbilda

sig, och i samma mån han fyller uppgiften att så utbyta två länders alster,

att hvartdera landet kan för sina egna billigast tillverkade varor köpa alla,

som det sjelft saknar, bli båda parterna vinnande.

Spekulationen, med sitt sträfvande att erhålla den största möjliga

vinst, är handelns lifvande, konkurrensen deremot, i sin skarpt utpräglade

afsigt att utesluta medtäflare och, så vidt möjligt, ensam beherska marknaden,

hans reglerande element. Båda ha varit och äro ännu i dag för det allmänna

välståndets utveckling af den mest omfattande betydelse. Marknaden, vare

Uppjinningarnas bok. VI. Qy
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sig som verldsmarknad eller som blott afseende att fylla en viss orts behof,

är för säljaren så mycket gynsammare, ju lägre prisen på goda, smakfulla

och användbara artiklar sättas. Han måste bemöda sig ej blott att på för-

hand utforska den köpande allmänhetens smak, utan äfven att lemna förbruk-

ningsartiklar af en viss beskaffenhet billigare än hvarje annan säljare. Upp-

finningsandan riktar sig på detta sätt med sin verksamhet åt två håll. Me-

dan det nämligen å ena sidan är nödvändigt att gifva föremålet en större

fulländning i användbarhet och form, måste man å den andra genom förbätt-

rade arbetsmetoder, lämpligare verktyg och maskiner, en förändrad beredning

af råämnet och halffabrikaten åstadkomma besparingar i tillverkningen, med

ett ord, genom de gynsamma tillfällen och förhållanden, handeln erbjuder, spor-

ras den intelligente landtmannen och slöjdidkaren till oupphörliga förbätt-

ringar.

Så långt tillbaka kulturhistoriens trådar kunna följas, visa de ständigt

ett nära samband mellan civilisationen och handeln. Med karavanhandeln

sammanhängde de äldsta asiatiska och afrikanska folkens odling. Inskränkte

han sig än i början endast till utbytet af vissa förnödenhets- och lyxartiklar,

bragte han dock folken och länderna i närmare beröring med hvarandra. Varu-

utbytet följdes tätt i spåren af ideutbytet.

Till en viss grad förmår hvarje folk, om det ej befinner sig under infly-

telsen af allt för ogynsamma förhållanden, af sig sjelft hinna en ganska hög

utveckling. Folk med en strängt afsluten odling, såsom de nu varande kine-

sernas och japanesernas, aztekernas i det gamla Mejico, peruanernas under

inkaväldet, ha genom sina verk förvånat forskarna. Cook fann på Stilla haf-

vets öar en fullkomligt sjelfständig, om också ännu mycket ofullkomlig odling,

och vår tids resande ha i det inre af det tropiska Afrika, hos Australiens

%
stammar, liksom hos eskimåerna, ej sällan påträffa talster, som genom arbetets

konstfärdighet och finhet ej mindre än genom det egendomliga i tillverknings-

sättet och den praktiska ändamålsenligheten i det hela i hög grad väckt

deras förvåning.

Den frågan ligger derför här mycket nära till hands, huru det är möjligt,

att ett folk i en enda sak kan åstadkomma någonting så utmärkt, men der-

emot i många andra, som det tyckes närmare liggande, ännu ej påtagit

barnskorna, långt mindre uttrampat dem. Svaret härpå ligger i en hänvis-

ning på saknaden af hvarje beröring med andra, om också blott lika odlade

folk, ty liksom den till ett annat luftstreck flyttade växten ej sällan skjuter

långt praktfullare blommor och sötare frukter eller öfvergår i hittills ej sedda

varieteter, undergår äfven iden, allt efter tankeriktningen hos den, som upp-

tagit honom, mångahanda förändringar, och faller han i god jord, är äfven

sannolikhet för handen, att han skall vidare utveckla och fullkomna sig. I detta

arbete har ofta blifvit visadt, huru en uppfinning gjorts af en nation, uppta-

gits af en annan, fullkomnats af en tredje och fjerde; sällsyntare äro deremot

de fall, då en ny stor ide blifvit af ett och samma folk både funnen och ut-

vecklad till sin största fullkomning.
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För denna välsignelserika verkan af beröringen mellan de olika natio-

nerna ha vi i första rummet handeln att tacka, ty det är han, som ska-

pat alla de många anknytningspunkter, vi nu sammanfatta under den all-

männa benämningen samfärdsel. Och här var det åter i första rummet rent

materiela intressen, köpande och säljande, sträfvande efter vinst och fördel,

som sammanförde folken; men med den nya varan kommo äfven tullfritt nya

idéer, nya framsteg i vetenskaper och konster. Till och med religionen har

följt handelsvägarna; land- och sjöhandelns hufvudpunkter voro äfven kristen-

domens äldsta säten utom Palestina, och islam blef, medan svärdet utbredde

honom mot vester, af fredliga handelsfartyg och köpmännens karavaner förd

till Indien. Handeln är det vidare, som fäster uppmärksamheten på det egna

landets förut obekanta företräden. Främlingen upptäcker malmådern, som

landets egna barn låta ligga opåaktad för sina fötter; invandraren från andra

länder, sällan den infödde, inför nya slöjdgrenar, redskap och verktyg, utbre-

der kännedomen om nya arbetsmetoder och uppdrifver en handtering, som förut

fört ett tynande lif, till en kraftig blomstring. Den utländske köpmannen

söker fördel och vinst, finner dem, men uppdrager och utbildar på samma
gång slöjdgrenar, som sprida välstånd i vidsträckta delar af landet.

Århundraden förgå, slägte följer på slägte, och så obetydligt än hvarje

särskild mansålder synes ha bidragit till det stora förädlingsarbetet, har dock

vid bokslutets uppgörande och beräkningen af tillgångarna i vetande och skick-

lighet samt balanseringen mellan ärfdt och förvärfdt hvar och en sitt plus att

uppvisa. Skenbart omärkligt, men säkert sker öfvergången till en ny, till sina

frukter långt mera storartad' tid.

Egentliga epoker finnas endast i ett särskildt folks kulturhistoria, inom

hela mensklighetens deremot ske öfvergångarna nästan omärkligt, och om
man än efter en stor andlig bragd kan spåra ett hastigare framåtgående,

inträffa dock verkningarna ej på samma tid i de olika länderna. Sta-

terna, sådana de nu äro, befinna sig långt ifrån alla på samma höjd, och

ännu mindre är likheten mellan dem och de folk i främmande verldsdelar,

som blott på kusterna af sina områden sköljas af vår odlings vågor. Men

olikheterna utplånas allt mer genom de allt talrikare förbindelserna emel-

lan folken, och om än vissa egendomligheter till ras och nationalitet bibehålla

sig, äro dock den materiela utvecklingens hufvudvilkor för alla kulturfolk ge-

mensamma. De äro det, emedan de äro en följd af samfärdseln, det stora

internationela utbytet af varor och idéer, emedan de äro alster af förhållan-

den, som ej bero af ett enda folk.

Det allmänna välståndet och lagstiftningen. Hvilket inflytande lag-

stiftningen utöfvar på ett folks materiela utveckling, visar alla tiders hi-

storia, men i intet århundrade har det på ett tydligare och mera slående sätt

gifvit sig till känna än i vårt eget. I tider och länder med en svagt utvecklad

slöjd, ringa folkmängd, obetydlig tillverkning och förbrukning, med en handel,

som endast sträcker sig till den närmaste omkretsen och blott undantagsvis
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står i förbindelse med utlandet, kan statens förmynderskap, så länge det håller

sig inom vissa gränser, vara oskadligt, ja, genom det understöd, han lemnar

näringarna, åtminstone för ögonblicket verka välgörande. I den välmenande

afsigten att skydda inhemska näringsgrenar från täflan med en kraftigare ut-

vecklad utländsk slöjd upptar han tull af främmande slöjdalster och reglerar

invandringen af slöjdidkare från andra orter. Som säkerhet för, att handt-

verksarbetena utföras på ett godt och redbart sätt, införas gesäll- och mä-
sterprof, och den, som underkastat sig dessa inskränkningar, får sig tillför-

säkrad rätt att utan intrång af »obehöriga» inom ett visst område utöfva sitt

yrke. Då kapitalbildningen går mycket långsamt och med den ringa penningtill-

gången utlåningspriset ej är billigt, anser man sig böra fastställa ett maximum
för räntefoten. Ja, statens omsorg om de enskilda går till och med stundom

så långt, att han ej tillåter ingåendet af äktenskap förr än efter pröfning af

omständigheterna i hvarje särskildt fall. När den enskilde vill försörja sig

på något lof ligt sätt, måste han begära statens tillstånd dertill. För att bland

tusental af hederligt folk utfinna en bedragare tvingar han tusental att ge

honom intyg på, att de äro ärligt folk.

Ett sådant sakernas tillstånd kan vara drägligt, ja, till och med anses

för godt och riktigt under tider, då slöjd och handel röra sig i små och trånga

förhållanden. Så snart de deremot börja växa i inre kraft och yttre omfång,

blir detta förmynderskap allt mera olidligt, och lagstiftningens inflytande på
handel och näringar blir nu mera välgörande, i samma mån hon inskränker

sig till upphäfvande af de tryckande band, hon i förflutna tider lagt på dem

båda. Denna uppfattning, som sedan slutet af förlidet sekel långsamt banat

sig väg, har nu vunnit erkännande och tillämpning inom en stor del af Euro-

pas stater. Inom några af dem, t. ex. England, Frankrike, Schweiz, Belgien

och vårt eget land, är öfvergången till detta nya system för näringslagstift-

ningen redan verkstäld, medan i andra, t. ex. i de tyska länderna, den nya

tiden fått insteg, utan att man dock helt och hållet brutit med den gamla.

De medel, som det större samhället, staten, behöfver för sitt bestånd

och bestridandet af sina utgifter, skall arbetet anskaffa. Kapitalet förmår ej

utan att äta upp sig sjelft betala några skatter; endast derigenom, att det ar-

betar, att det förvärfvar, blir det i stånd dertill. Köpmannen ombesörjer

varans förflyttning från alstrings- till förbrukningsorten, och hans arbete är

en nödvändig länk i samfärdselskedjan, liksom han sjelf för sina företag be-

höfver banker, vexelkontor och dylika anstalter, hvilkas verksamhet visser-

ligen endast består i penningoperationer, men som dock medelbart endast

verka genom och för arbetet.

Arbetet måste sålunda uppehålla staten, endast af arbetet kunna skat-

terna bäras. Denna sats, så riktig han än är, har dock en annan mening, än

han vid första påseende synes hafva. Betraktar man det vanliga förfarandet

inom statshushållningen, kunde det nästan se ut, som om staten vid beskatt-

ningen följde helt andra grundsatser, i det han visserligen ej låter arbetet

vara obeskattadt, men hufvudsakligen gör kapitalet till föremål för sina be-
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skattningsåtgärder. Men fatta vi ordet arbete i dess vidsträcktaste betydelse,

kan man säga, att det i kapitalet icke är egendomen, utan blott dess

afkastning, dess arbetsprodukt, som beskattas, och då man måste antaga,

att hvar och en med sina krafter, de må nu vara kroppsliga eller andliga

eller värdeting, arbetar sig till inkomst, måste äfven under förutsättning af

en viss medelafkastning dessa olika förvärfsmedel beläggas med afgifter. Huru

vida detta i hvarje särskildt fall låter rättvist genomföra sig, så att skatte-

beloppet noga motsvarar afkastningen, är åter en annan fråga, hvars lösning

oupphörligt syseisätter och säkert allt framgent skall syseisätta national-

ekonomerna.

För att rättvist och billigt fördela skattebidragen har man sökt utjemna

olikheterna i taxeringen derigenom, att man på de mera gynnade lagt en ny

afgift, i det man antingen beskattat en endast af dem förbrukad artikel eller

höjt en redan befintlig förbrukningsskatt. Bostädernas storlek, antalet fönster,

ridhästar och hundar, vexlar, kuponger, tidningar, spritdrycker, cigarrer, spel-

kort o. s. v. ha på detta sätt blifvit föremål för beskattning, .och genom in-

förande äf dylika indirekta, d. v. s. ej af inkomstens belopp naturligt och sig

sjelfva bestämmande skatter har efter hand en bygnad af den mest intrass-

lade beskaffenhet blifvit hopflickad.

Att folken i de råa tiderna, då de betraktade hvarandra nära nog som

fiender, funno sin fördel vid att låta hvarandra fylla sina behof, är förklar-

ligt nog. Som betalning for att de läto en främling, som ville färdas genom

deras område, behålla egendom och lif, upptogo stater, kommuner och enskilda

godsegare af honom afgifter, bestående i vägumgälder, flodtullar, lejdpenningar

och under hvad namn allt dessa prejerier skylde sig. I tullbeskattningen har

denna inrättning ända till våra dagar bibehållit sig, ehuru staterna så till vida

skyddat sig mot hvarandra, att hvad en stats medlemmar på ena sidan måste

betala af samma stat å den andra sidan som gengäld utkräfves af andra sta-

ters invånare, och ehuru utgifterna för tullarnas upptagande äro af fullkomligt

ofruktbar natur. Genom tullarna får ingen stat någon inkomst, som ej hans

egna medlemmar förut måst i utlandet betala med en ofta ännu högre summa.

Det oaktadt bibehåller sig denna indirekta beskattning i de särskilda länderna,

emedan
%
staten väl tager, men ej betalar tull och de skattdragande ännu ej

kommit till klar insigt om, huru det i sjelfva verket förhåller sig med detta

sätt att betäcka statens utgifter. På ett och annat ställe har visserligen detta

invecklade system blifvit genom handelsfördrag förenkladt, men det fortlefver

ännu i full kraft, ty endast mellan några få stater ha tullskrankorna fallit,

dem till största fromma, såsom industrins utveckling i Schweiz och tullför-

eningen visar.

Aro ut- och införseltullar nödvändiga för att anskaffa en del af skat-

terna? Denna fråga kan, i allmänhet taget, besvaras med ett afgjordt nej.

Men tullarna ha ju ofta äfven en annan uppgift, den nämligen att utestänga

täflan från utlandets sida, hvilket måhända arbetar under gynsammare för-

hållanden öfver hufvud eller åtminstone för ögonblicket genom det stora för-
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språng, dess slöjd redan vunnit, arbetar lättare och billigare, och sålunda

genom det försvårade tillträdet af främmande arbete skydda det egna landets

samt låta det i trygghet och ro stärka och utveckla sig. Böra äfven dessa

tullar afskaffas? På detta sätt uppstäld, fordrar frågan en annan undersök-

ning, som helt naturligt leder våra tankar tillbaka till de i handelspolitiskt

hänseende vigtigaste staternas äldre dagar och visar oss, huru de förnämsta

nationalekonomiska systemen småningom utvecklat sig. Särskildt taga här

Frankrike och England vår uppmärksamhet i anspråk, ty från dem utgingo

de mest betydande reformerna.

England, som redan under senare hälften af det 16:e århundradet kraf-

tigt uppblomstrat, erhöll genom förvärfvandet af sina kolonier i Ostindien,

Nordamerika och Vestindien ett så omätligt försprång, att Frankrike, Tysk-

land och Holland måste uppbjuda alla krafter för att blott någorlunda hålla det

jemvigten. Holland, med sin benägenhet att ständigt se sakerna ur små syn-

punkter, har ej på gången af denna utveckling utöfvat något väsentligt inflytande.

Tyskland hade så mycket att skaffa med sina inre förhållanden, hvarigenom hansans

makt redan blifvit bruten, att det i de yttre frågorna ej förmådde göra sig gäl-

lande. Spaniens oöfvervinneliga flotta var sprängd åt alla himlens hörn, och

kontinenten skulle väl med eller mot sin vilja slutligen måst finna sig uti att

endast genom England handla med den öfriga verlden, hade ej från ett helt an-

nat håll en makt uppstått, som på ett ej anadt sätt inverkade på de svagare

makterna derigenom, att hon lärde dem se folkens arbets- och handelsförhål-

landen från allmänna nationalekonomiska synpunkter och småningom ur sak-

förhållandena utvecklade lagar, hvilkas iakttagande åtminstone hade det goda

med sig, att ett ordnadt skick åter bragtes till stånd.

Märkvärdigt nog utgick denna andliga nyskapelse från ett land, som i

sina inre förhållanden utan all fråga sjunkit djupare än något annat, från

Frankrike, som nyss genomlefvat den Richelieu-Mazarinska perioden, af hvars

följder det efter allt utseende måste duka under för en oundviklig nationaleko-

nomisk död. Med näringar, jordbruk och handel nedtryckta under skattebör-

dor af alla möjliga slag, med uttömda krafter och förstörd kredit var landet,

såsom en skildrare af det då varande tillståndet uttrycker sig, ej stort annat

än ett sällskap af röfvare och tiggare. Då kom Colbert i spetsen för för-

valtningen, och denne man har Frankrike att tacka för sin räddning, ty han

botade landet från dess sjukdomar, gjorde framför allt slut på handeln med

embeten och tjenster samt gaf arbetet och skickligheten ett skydd och en

uppmuntran, som återgåfvo dem tron på deras värde. Den inre handeln höjde

han genom väganläggningar, kanal- och brobygnader, och tullarna, som förut

afspärrat de särskilda provinserna från hvarandra, upphäfdes; endast mot in-

förseln utifrån stängde han landet för att, som det hette, låta det inhemska

arbetet i fred och ro utveckla sig. Han utgick från den grundsatsen, att man
bör af utlandet väl köpa råämnen, men intet eller åtminstone så litet arbete

som möjligt, deremot i slöjdalster sälja till det så mycket arbete som möj-
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ligt, och grundade dermed det första nationalekonomiska systemet, det så kal-

lade merkantilsystemet.

Hade detta system än mycket, som gjorde det egnadt till medel för en

ekonomisk pånyttfödelse, hade det dock sina olägenheter så till vida, som det

ej skyddade landtmannen lika mycket som näringsidkaren och köpmannen.

Deraf uppstodo mångahanda missförhållanden, som, om de också ej genast af

sig sjelfva försvunno, dock säkerligen skulle blifvit undanröjda, om Colberts

anda förblifvit rådande inom förvaltningen. Men för de följande herskarna

var statens välfärd ej målet för deras sträfvande, utan endast derför önskvärd,

emedan hon gjorde det lättare att anskaffa medel till ett gränslöst slöseri. Col-

bert var derför också knapt död, förr än plundrings- och utsugningssystemet åter

började. Protestantförföljelserna hade på industrin det sorgligaste inflytande,

ty de beröfvade henne de bästa arbetarna, och då hon, innan hon ännu hun-

nit draga andan, å nyo nedtyngdes under skattebördor, var det naturligt, att

hon, och med henne handeln och krediten, åter skulle aftyna.

Hvilken slutsats drogo nu de statskloka härutaf? Industrin, arbetet, sade

de, äro ej i stånd att bära skatterna, det är obehöfligt, att staten skyddar dem,

ty de öka ej hans rikedom. Deremot bör jordbruket, som hela det materiela lif-

vets grundval, understödjas, det allena frambringar nya rikedomar och skall

kunna det så mycket mera, ju mer det i sina företag befrämjas och gynnas.

Derigenom skall det äfven sättas i stånd att tillfredsställa ökade beskattningsan-

språk, och genom dess trefnad skola äfven handel och näringar kunna hjelpa

sig sjelfva. Så talade fysiokraterna, och så handlade de äfven. Men den

stora villfarelse, hvari de befunno sig, då de frånkände arbetet ett värde, vi-

sade sig snart klart och tydligt, ty det allmänna välståndet ville ej skjuta

upp med den fart, som skulle kunnat rädda Frankrike ur dess hotande läge.

Medges måste dock, att skulden till detta misslyckande ej ensamt låg

hos de nämda principerna; en annan, vida djupare liggande orsak fans äfven,

för hvilken ej ens Colbert förmått göra sig tillräckligt reda. »Arbete» och

»penningar», dessa båda saker hade oftast, och den senare hittills alltid, blifvit

fullkomligt oriktigt uppfattade. Sjelfva Colbert hade ännu så oklara föreställ-

ningar i detta ämne, att han ansåg hopandet af så stora massor myntad me-

tall som möjligt för det främsta målet för en god statshushållnings sträfvan-

den, och om han sökte vinna det genom att gynna handel och näringar, följer

deraf ingalunda, att han sökte höja skatteförmågan genom höjande af arbetets

afkastning samt af arbetsförmågan genom förbättring af lefnadsvilkoren och

bildningens allmänna spridning. Hans system har dock emellertid åtminstone

den förtjensten, att det ej rent af står i strid med dessa riktningar.

Adam Smith, den berömde skotske nationalekonomen, var den förste,

som ådagalade, att penningen i och för sig blott är ett medel till tillfreds-

ställande af behofven, men aldrig sjelf kan eller får göras till ändamål. Ty
i sjelfva verket byter endast arbetaren — jordbrukaren så väl som slöjdidka-

ren och köpmannen — till sig sina förnödenheter mot alstren af sitt arbete.

Penningen är endast en förmedlare, som uttrycker bytesvärdet. Vi kunna
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tillägga: egandet af penningar är ingenting annat än egande af arbete, som

penningarnas innehafvare utfört åt en annan eller som en annan skänkt ho-

nom. För att samla mycket penningar måste visserligen arbete i motsvarande

mängd utföras, men vill man vidtaga åtgärder, som äro egnade att under-

stödja detta hopande, måste man nödvändigt veta, hvar roten ligger, och det

hade åtminstone det fysiokratiska systemet alls icke insett.

Icke landtbruket allena — så Adam Smith — utan äfven näringarna

frambringa bytesvärden, och det är lika litet nödvändigt att skydda det ena

som de andra. Utvecklingens frihet är den enda grundsats, som på längden ver-

kar välsignelsebringande. Hvar och en söke sitt eget bästa, starke sina krafter

i täflan med andra och skall derigenom sjelf bäst utfinna, hvad han har att göra

för att grunda sitt välstånd. Dermed sörjer han ock bäst för det allmänna

välståndet. Hvad staten oundgängligt behöfver, måste hans medlemmar sam-

manskjuta, och dertill, men icke till mera, skall den enskilde i mån af sina

tillgångar bidraga. Genomfördes detta system i alla stater, skulle alla tullar,

alla in- och utförselpremier, alla inskränkningar af den utländska konkur-

rensen falla. Ty förbuds- och skyddssystemet är alltid en gåfva till den en-

skilde slöjdidkaren, för hvilken han, när omständigheterna tvinga till nedrif-

vande af en skranka, i förlitande på hvars skydd han vidtagit sina anord-

ningar, ofta känner sig mycket litet tacksam.

Denna Adam Smiths lära om bytesvärdena, om obegränsad frihet för

alla näringsgrenar utan inblandning från statens sida, har blifvit utgångspunk-

ten för nästan alla nyare nationalekonomiska åsigter.

Deraf följa alla de friheter, räntans frihet, bosättningsfriheten, närings*

friheten, handelsfriheten, borttagandet af de indirekta skatterna m. ni., som

i en del länder redan blifvit delvis genomförda, i andra med allt större be-

stämdhet påyrkas. Utom den moraliska vinst, som tillskyndas samhället ge-

nom reformer af detta slag, en vinst, som ej kan nog högt uppskattas, har

äfven det rent ekonomiska välståndet derigenom blifvit väsentligt höjdt, hvar-

till kommer, och detta är en omständighet, som ingalunda får lemnas ut ur

räkningen, att en betydlig mängd arbete, som nu fullkomligt ofruktbart för-

brukas till öfvervakande och förvaltning af dessa föråldrade inrättningar, skulle

kunna användas till frambringande af bytesvärden.

I Frankrike upptog Say den smithska teorin, ja, gick till och med ännu

längre än sin lärare, ty han tillerkände äfven det andliga arbetet ett bytes-

värde, något som Smith ej gjort, men hvilket på patentlagstiftningen och öfver

hufvud på läran om skyddet för den andliga egendomen haft ett mycket stort

inflytande.

Fråga vi nu, i hvad utsträckning Smiths lära blifvit tillämpad i verk-

ligheten, måste vi tillstå, att svårigheten ej blott ligger deruti, att plötsligt

och öfver allt — ty detta är ett oeftergifligt vilkor — upphäfva inrättningar,

som på det närmaste sammanvuxit med hela statsförvaltningen, utan äfven der-

uti, att den traditionela skuggrädslan söker mot en sådan åtgärd uppställa

skäl, som, vanligen hemtade från enskilda fall och derför utan egentlig tillämp-
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lighet på de stora allmänna förhållandena, likväl framdragas för att skydda

små personliga intressen. Frihandlare och protektionister — under dessa båda

fanor strida partierna, strider det nya systemet med det gamla, hvilket på
Colberts tid var för Frankrike en källa till välstånd, men i det 19:e århun-

dradet är för verlden en hämsko och en tvångströja.

Blefve verlden först nu skapad och befolkad med sådana högt. bildade

varelser, som vi smickra oss med att vara, skulle endast en dåre kunna falla

på den tanken att upprätta skrankor och tullar emellan staterna.

Måste vi än medgifva, att det i principen fullt riktiga ej alltid kan

praktiskt tillämpas utan att småningom och genom öfvergångar förenas med
*

det bestående, måste dock sådana sökas och skyddet upphöra, så snart skydd-

lingen blifvit i stånd att uthärda en täflan. Men för att göra honom duglig

dertill torde en efter hand skeende nedsättning af skyddstullen vara det bästa

medlet. Kunna således ej utan orättvisa mot den enskilde alla skyddstullar

med ens upphäfvas, skulle dock ett något raskare fortskridande till idens för-

verkligande inom de särskilda staterna ej för någon af dem medföra olägen-

heter, som kunde i minsta mån minska de omätliga fördelarna af frihandeln,

hvilken vi nu en gång måste närma oss. Ett oupphörligt skydd gör en slöjd-

gren klen och sjuklig, och det är obilligt att af hela det öfriga samhället, som

måste anstränga sig till det yttersta för att följa med framstegen hvar och

en inom sin krets, begära, att det skall arbeta för den enskilde, som genom

deras understöd sättes i tillfälle att mindre anstränga sig. Frihet för alla,

men också arbete för alla!

Nationalekonomin ställer i framåtskridandets intresse yrkandet på eko-

nomisk frihet i spetsen för sina fordringar, i det hon påstår, att, då hvar

och en är bäst i stånd att afgöra, hvad som för honom är helsosamt och

nyttigt, bestämmandet häraf måste öfverlemnas åt honom sjelf, förutsatt att

andras lika goda rätt ej trades för nära. Det skall derför stå hvar och en

fritt att bestämma, hvilken ort han vill välja till plats för sin verksamhet,

hvilket yrke han vill drifva och huru han vill inrätta sin handtering. Till

dessa fordringar på närings- och bosättningsfrihet kommer äfven kapitalets

frihet, som dock alls icke utsattes för någon fara, om staten får sig tillerkänd

rättighet att öfvervaka sådana offentliga anstalter, som i likhet med aktie-

bolag, banker, jernvägar m. fl. kunna i afseende på uppfyllandet af sina för-

bindelser undandraga sig den enskildes kontroll; slutligen hör ock hit han-

delns frihet.

Uppfinningarnas historia kan uppvisa en mängd sorgliga exempel på,

huru genomförandet af snillrika förbättringar hindrats af närings- och handels-

monopol, ja, mer än en uppfinnare har ej blott af den dåraktiga mängden

blifvit missförstådd och hånad — detta sker ju för öfrigt ännu i dag — utan

mången har äfven med sin personliga frihet, ja, med lifvet måst plikta för,

att han velat lysa menskligheten på hennes väg framåt. Samma skrån, som

i århundraden verkade så välgörande, både under tidernas lopp så inspunnit

sig i sina tvångslagar och förbud, så afspärrat och befäst sig hvart och ett i
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sin lilla vrå, att de föllo öfver hvar och en, som genom förbättringar i yrket

hotade deras monopol eller genom uppfinningar af större betydenhet sökte in-

kräkta på området för deras afsättning. Huru skall väl det framåtsträfvande

snillet kunna bevara lust och kärlek till sina experiment och forskningar, om det

för sina upptäckter i stället för erkännande endast skördar otack, hat och

förföljelse!

Den nyare tidens lagstiftningar kunna ej helt och hållet göra sig obe-

roende af den kortsynthet och den sjelfmördande egennytta, som ännu här och

der beherska den stora mängden; genom friare ekonomiska inrättningar söka

de dock betrygga det ostörda utbjudandet af arbetsalster af alla slag och göra

dermed framåtskridandet de vigtigaste tjenster. Der fri täflan råder, der

sörjer och måste hvar och en sörja för, att han med sina tillverkningar ej

blir efter. Han riktar sin uppmärksamhet på, att hans varor till mängd och

godhet ha företräde framför alla andra, och med bemödandet att begagna sig

af teknikens nyaste hjelpmedel och vetenskapens nyaste erfarenheter förena

sig sjelfständiga försök att finna något bättre. Sedan bosättningsrätten ej

längre är begränsad, kan uppfinnaren åt sig uppsöka den för tillgodogörandet

af sin ide lämpligaste orten och, om det första valet ej var det rätta, utan

allt för stora svårigheter utse sig en gynsammare plats för sin tillverkning

så väl som för införskrifvandet af sina råämnen och sin afsättning. Räntans

inskränkning till en viss sats, som ej får öfverskridas, skulle endast i det fall

kunnat anses lämplig, om den kapitalsökande tillika fått säkerhet för, att han

äfven alltid kunde påräkna att mot denna räntefot erhålla de summor, han

behöfde. Som bekant, ha ockerlagarna aldrig kunnat uppfylla denna fordran,

och på samma sätt ha äfven liknande inrättningar på andra områden hem-

fallit åt förgängelsen.

I allmänhet och så godt som utan undantag har staten visat god vilja

att med sin lagstiftning hjelpa och befrämja den ekonomiska utvecklingen,

Qm också ej alltid de härför valda medlen varit de lämpligaste. Hufvudsaken

är och förblir dock det allmänna välståndets utveckling på egen hand ur sig

sjelft, och i underbart harmonisk samverkan ingripa här dess förnämsta fak-

torer i hvarandra, i det den enas blomstring framkallar en kraftigare växt

hos den andra och omvändt den senast stärkta återverkande förhjelper den

förra till en hastigare uppblomstring. Utan näringar i vidsträckt bemärkelse

ingen handel, men har den senare mognat till någon betydenhet, utgör han

genast det kraftigaste stödet för det alstrande arbetet. Ur praktiken utvecklar

sig först tekniken som vetenskap för att sedermera med sina läror tjena till

vägviserska åt praktiken. Utan arbete skulle kapitalbildningen öfver hufvud

varit omöjlig; nu mera är under förändrade alstringsförhållanden tillvaron af

kapital ett af de första vilkoren för ett fruktbärande arbete. Först en högre

odling kunde bringa rättsstaten till stånd, men å andra sidan är det statens

uppgift att med sina lagar och inrättningar befrämja en högre odlingsgrad hos

sina medlemmar.
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Hos ingen tid låter detta alla krafters ingripande uti hvarandra bättre

uppvisa sig än hos vår egen, hvilken man, måhända ej fullt träffande, i mot-

sats till natural- och penningsystemets, kallat kreditsystemets period. Denna

benämning är ej särdeles lycklig derför, att olikheten mellan bytesartiklarna i

de tre systemen i förhållande till andra väsentliga olikheter endast spelar en

underordnad rol, om också i de tre bytesperioderna: byte mot andra natur-

alster (naturalsystemet), byte mot penningar (penningsystemet) och byte mot

löfte om penningar (kreditsystemet) principielt ligger ett betydande framsteg.

Varualstring, maskinarbete och fabriksväsen. Långt djupare gå-

ende äro olikheterna i varualstringen och de derutur utvecklade handelsför-

hållandena, såsom de utbildat sig genom öfvergång till en alstring i massa.

Slöjdfliten har blifvit inledd på andra banor; sedan länge är det ej mera

endast det ortliga behofvet, utan verldsmarknaden, hon gör till föremål för

sina spekulationer. Medan man förr endast frambragte det, som man sjelf

förbrukade, har nu mera nästan ett omvändt förhållande inträdt: man tillverkar,

hvad man ej sjelf behöfver, och medan man inom en viss särskild artikel

sörjer för hundrades och tusendes behof, äro å andra sidan hundrade och tu-

sende syseisatta att sörja för våra egna mångfaldiga behof. Denna till det

högsta drifna arbetsfördelning var en skapelse af fabriksväsendet och fann

i maskinernas fullkomnande ett utomordentligt kraftigt hjelpmedel. De begge

höra ihop.

Maskinen gagnar derigenom, att han spar mera arbete eller möda, än

som behöfves till hans framställande eller drift. Han tjenar ej blott till att

i en viss riktning öka den menskliga kraften (motorisk maskin), utan utför

äfven sina arbeten, om än under menniskans ledning, med en viss egen sjelf-

ständighet (arbetsmaskin). Maskinen arbetar ej blott billigare än den mensk-

liga arbetskraften, utan äfven uthålligare,] ofta jemnare, ej sällan sparsam-

mare i förbrukningen af arbetsmaterial. Slutligen möjliggör han äfven arbe-

ten, som hvarken i afseende på den erforderliga kraften eller den utomordent-

liga snabbheten eller säkerheten och finheten skulle af menniskan kunna ut-

föras med samma grad af fulländning.

Redan de drifkrafter, menniskan efter" hvarandra användt för maski-

nerna, utgöra ett intressant blad för sig i odlingens historia. I forntiden voro

slafvar och husdjur de första maskinernas motorer, sedermera användes vatt-

nets och vindens kraft, nu mera spelar värmet i alstringen och utvidgningen

af ångan hufvudrolen. Vatten och vind voro vida att föredraga framför rö-

relsen genom lefvande drifkrafter, emedan deras arbete fås så godt som för

intet och det rinnande^ vattnets rörelse tillika är en oupphörligt fortgående.

Värmet deremot låter oupphörligt omsätta sig till hvarje grad af kraft, om
det också ej fås alldeles utan kostnad. Dess arbete är derför ej blott

oafbrutet, utan kan äfven i afseende på styrka helt och hållet inrättas efter

behofvet för tillfället. Dess användning är dessutom ej som vattnets eller
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vindens bunden vid vissa orter, utan möjlig öfver allt, der brännniaterial i

tillräcklig mängd finnes för handen.

Maskinernas inverkan på arbetsförhållandena har ingalunda varit ogyn-

sam, huru mycket man än påstått motsatsen. Införandet af en ny ma-

skin beröfvar visserligen för en tid ett antal arbetare deras dittills varande

syselsättning, men genom arbetsområdets utvidgning öppnas mycket snart nya

och merendels mera lönande förvärfskällor. Så t. ex. ha jernvägarna gjort

de förut lifligt befarna landsvägarna öde, men egarna af åkdon och dragare

ha, om än på andra sätt, dels medelbart, dels omedelbart, genom jernvä-

garna erhållit långt mera syselsättning än förut. Skjuts och föror betalas nu

nära tre * gånger så mycket som för tretio år sedan. Uppfinningen af symaski-

nen har visserligen ersatt så och så många tusen händer, men sedan söm-

nadsarbeten fås för billigare pris, har ej blott afsättningen ökats, utan äfven

sträfvandet efter förfining hastigt tilltagit. Det menskliga handarbetet har

i utsiring och smakfullare yttre utstyrsel i allmänhet återvunnit minst samma
arbetsmängd, som det före symaskinens uppfinning hade, men med den skil-

naden, att för det nu mera finare arbetet högre arbetslön betalas.

Slutligen har man mycket talat om maskinslöjdens »menniskoförnedrande»

arbete och själsmördande syselsättningar, men dervid råkat alldeles förgäta,

att det dock måste vara långt mindre nedsättande och andefattigt att leda

ett enformigt arbete och öfvervaka en maskins rörelser än att sjelf utföra

samma arbete. Just maskinen befriar menniskan från arbetets fysiska börda,

då han anvisar det andliga elementet en omfattande verkningskrets. Och på
detta område stå vi, oaktadt de redan gjorda framstegen, utan tvifvel endast

vid tröskeln till en ännu större framtid. Hvad på penningsystemets tid verk-

tyget var för handtverket, det har nu mera maskinen blifvit för fabriksslöj-

dens i den mest storartade skala vidgade tillverkning. Man jemföre låssme-

dens anspråkslösa verkstad med de jättestora bygnaderna i en större meka-

nisk verkstad, hemväfvarens källarrum med salarna i ett maskinväfveri, den

enkla spinnrocken med de tusentals spindlarna i ett mekaniskt spinneri, kruk-

makarens verkstad med våra dagars porslins- och stengodsfabriker, slagan

med tröskmaskinen, roddbåten med ångfartyget, den gamla skjutskärran med
bantåget, och det kan väl ej vara något tvifvel underkastadt, åt hvilkendera

sidan vågskålen lutar.

Arbetets afkastning. Vi ha redan framhållit, att ett folks rikedom ej

består i egandet af största möjliga belopp penningar, d. v. s. myntade

ädla metaller, guld och silfver, om också de enskilda så väl som staterna förr

befunno sig i denna villfarelse och derigenom de förnuftvidrigaste, ja, rent af

omenskligaste och osedligaste förhållanden framkallades och vunno bifall. Krig

å ena sidan och ekonomiska rubbningar å den andra genom förment skapande

af nya penningvärden i och medelst pappersmynt ha ofta nog varit de ome-

delbara följderna af dessa förvända föreställningar. Vår tid har äfven klarat

begreppen härom. Man inser efter hand allt mera, att arbetet allena ger väl-
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stånd, ty äfven ett lands naturförmåner erhålla först genom det sin användbarhet

och sin betydelse. Men för att kunna gifva afkastning behöfver arbetet två

saker, först och främst kraft, mekanisk så väl som andlig, och för det andra

tid. Den mekaniska kraften låter förmånligast utveckla sig ur stenkolet me-

delst ångmaskinen och ur arbetarens muskler medelst ett sundt och förståndigt

lefnadssätt. Den andliga kraften växer med den stigande bildningen. At alla

dessa tre faktorer måste nationalekonomin i mån af deras höga värde egna

ett särskildt afseende.

Kolförrådet kunna vi visserligen ej öka, men det står dock i vår makt

att genom största möjliga fullkomning af maskinerna fördröja dess uttöm-

mande. Att höja sin kroppsliga arbetsförmåga och på samma gång sitt väl-

befinnande ligger till stor del i menniskans makt. Den andliga bildningen slutli-

gen skapas af henne ensam. Så olika nu än kraftkällorna och kraftformerna

i och för sig äro, hänga dock deras skötsel och tillgodogörande mycket nära

tillsammans. I synnerhet gäller detta i fråga om de menskliga förmögen-

heterna, hvilkas utbildning derför är en af nationalekonomins vigtigaste upp-

gifter och som vi derför som hastigast i några punkter skola taga i skärskå-

dande. Arbetarens ställning är af dem beroende, och lagstiftningen måste i

första rummet göra afseende på dem.

Tidens värde. Skall en viss gifven kraftmängd, lika godt om hon hun-

nit sin ideala höjdpunkt eller ej, användas till att gifva största möjliga af-

kastning, blir i afseende på effekten tiden, hvarpå detta kan ske, den vigti-

gaste faktorn. Ty den menskliga kraften är till sitt väsen en sådan, som

ständigt födes på nytt och genast måste förbrukas, om hon ej för alltid eller

åtminstone för arbetaren i den af honom som nyttig antagna riktningen skall

gå förlorad. En dags föda, så vidt vi nämligen blott anse henne som arbets-

källa, är nästan bortslösad, om på den dagen ingenting arbetas. Stenkolen

förlora visserligen ej i värde genom att förvaras, men menskligheten kommer
derigenom först senare i åtnjutande af det arbete, som med dem skall alstras.

Härigenom fördröjas de kulturbefordrande elementen och den materiela hus-

hållningen förlorar genom ångmaskinernas syslolöshet i kapitalarbete, räntor,

hvilket måste anses för en omedelbar förlust.

Ej i tiden sjelf, utan i hans användning ligger hans värde. Han är

en egendom, som oupphörligt glider oss ur händerna, en kostbar tråd, af hvil-

ken vi genom arbete kunna upplinda så mycket vi behaga på den spole, vi

kalla vår egendom, men som ohjelpligt löper sin kos, så länge ej den flitiga

handen vrider omkring hjulet.

Den flyktiga tiden kan som egendom endast derigenom fixeras, att han

förvandlas till något, som har ett varaktigt värde, och ju varaktigare detta

värde är, desto större är äfven tillväxten i rikedom.

Arbetets fördelning. Att på en viss tid frambringa största möjliga

mängd af värdefulla arbetsalster är för arbetaren så mycket lättare, ju större
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skicklighet han eger och ju mindre tid han genom afbrott i sitt arbete för-

lorar. Men förlusten i tid åter beror af den mer eller mindre invecklade be-

skaffenheten samt den större eller mindre mångfalden hos de handgrepp, in-

strument och förfaringssätt, som måste användas, tills arbetet är färdigt.

Skickligheten skall i omvändt förhållande bero deraf, ty det är klart, att en

och samma person kan med mycket olika förfaranden åstadkomma ett arbete,

men ej lika väl med alla på den kortaste tid. Den ene skall förr tillegna sig

en synnerlig färdighet i svarfning, den andre . i filning o. s. v. än i de öfriga

arbetssätten. Hvar och en skall kunna fullkomna sig i en viss bestämd gren,

om han uteslutande syseisätter sig dermed, men högst sällan skall detta vara

fallet, om han vid en sammansatt arbetsart egnar sig åt alla dess grenar på

en gång.

För att en stålfjäder skall kunna åstadkommas, måste först råämnet

från stora massiva stycken förvandlas till tunna bleck, ur dessa utslås styc-

ken af de särskilda fjädrarnas storlek, dessa förses med en skåra och fabriks-

stämpeln, hvarefter det hittills platta metallstycket gifves en böjd form. Slut-

ligen måste äfven fjädrarna färgas, slipas, bronseras, försilfras eller förkoppras,

fördelas i gross och inpackas. Huru mycket af allt detta skulle väl nu en

arbetare, äfven om han vore utrustad med alla erforderliga maskiner, på en

dag hinna med, om han skulle föra stålet från den första bearbetningen genom

alla mellanskeden ända till dess slutliga förvandling till en färdig fjäder, och

framför allt hvilken godhet skulle den på detta sätt frambragta varan ega?

Skulle det väl vara honom möjligt att för 50 öre sälja 144 stycken af den

bättre sorten och dubbelt så många af den ordinära, såsom nu verkligen sker?

Helt säkert icke. Men derigenom, att vid maskinen, som ur de stora blecken

utslår de särskilda fjäderstyckena, vid prägelverket, som ombesörjer inskär-

ningen, och vid det andra, som verkställer stämplingen, år ut och år in stän-

digt står samme arbetare, som alltid endast utför vissa handgrepp, ske dessa

operationer med en hastighet, som förefaller otrolig, samt med en nästan ma-

tematisk säkerhet och noggranhet. Slipningen ombesörjes likaledes af särskildt

dertill inöfvade arbetare, lika så räkningen och inpackningen, och sålunda kan

ej i följd af denna anordning inom någon arbetsgren någon nämnvärd tidsför-

lust uppstå.

Och samma arbetsfördelning eger rum inom fabriksväsendets hela område.

Vi må kasta ögonen hvart vi vilja, skola vi finna talrika och intressanta be-

vis på arbetsfördelningens allmänna förekomst inom alla fabriksslöjdens grenar.

I den prisbillighet, som gör allt flera slöjdalster åtkomliga för de klasser,

som ej förr kunde tänka på att skaffa sig dem, åtnjuter den stora allmän-

heten fördelen af den största möjliga tidsbesparing i varans tillverkning för-

enad med den högsta möjliga fulländning i hennes utförande. Hvilken urma-

kare t. ex. skulle för det pris, hvartill de schweiziska urfabrikanterna sälja

sina varor, kunna åstadkomma ett ur, om han måste sjelf af råämnet förfär-

diga sig alla de dertill hörande beståndsdelarna, och huru skulle i samma fall

hans arbete bli beskaffadt?
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Man hör visserligen ej sällan beklagas, att fabriksarbetaren oupphörligt

om och om igen måste förrätta samma enformiga arbete och att han, som

det heter, derigenom förnedras till maskin. Denna beskyllning hvilär dock på

en oriktig uppfattning. Aro väl vedhuggning och ältning af murbruk, mejning

af säd eller tröskning mera lifvande och själsbildande arbeten än skötseln af

en med skarpsinne uppfunnen och med teknisk fulländning utförd maskin?

Och ha väl själslifvets yttringar hos de tusental, som förrätta de nyss nämda

enkla arbetena, någonsin varit af den art, att man deraf kunnat sluta till att

denna mekaniska verksamhet haft ett gynsammare inflytande på själsutvecklingen

än fabriksarbetarens? Visst icke, men väl har deremot syselsättningen vid de

arbetsmaskiner, som användas inom fabrikerna, just genom sin enformig-

het väckt arbetarens eftertanke, tvungit honom att göra sig förtrogen med
sin egen maskins väsen och derigenom efter hand framkallat tankar, som

slutligen mycket ofta ledt till nya, stundom högst vigtiga uppfinningar. Potter,

som gosse anstäld vid en af de första ångmaskinerna för att sköta ventilernas

öppnande och slutande, uppfann den sjelfverkande styrningen, och inom bom-
ullsspinningen ha många af de vigtigaste förbättringarna af maskinerna upp-

runnit i de dervid syseisatta arbetarnas hufvuden. Detta är sakförhållanden y

som ej kunna bestridas, och i denna punkt kan sålunda från humanitetens syn-

punkt ingenting gerna vara att invända mot arbetsfördelningens princip.

Ofver hufvud kan fabriksväsendet ej mer utstrykas från vårt sociala lif-

Associationerna kunna väl utöfva en mycket välgörande verksamhet, men dock

alltid blott inom de arbetssferer, der det är den enskilde arbetaren möjligt att

sjelfständigt utföra sitt arbete allt ifrån råämnets eller det inköpta halffabri-

katets första bearbetning till den slutliga fulländningen, om de nämligen för-

enat sig till gemensam tillverkning och gemensam drift. Folkbanker, förbruk-

nings- och sparföreningar utföra intet egentligt arbete och kunna här ej komma
i betraktande. Deremot skola de slöjdgrenar, som förutsätta en vidsträcktare

behandling af råämnet, t. ex. spinningen, jernindustrin, färgningen, tryckningen

m. fl., eller ock sådana, hvilka, såsom tillverkningen af modartiklar, fordra,

ett synnerligt noggrant personligt öfvervakande, alltid endast kunna med
framgång drifvas på fabriksmässig väg, och det ej mindre till allmänhetens än

arbetarens egen fördel.

Af det nu sagda följer, att en vara bäst och billigast tillverkas med

användning af den mest utbildade arbetsfördelning. Men den vinst, som häraf

tillfaller arbetaren, under hvilket namn vi äfven inbegripa kapital, driftkost-

nader och alla utgifter öfver hufvud för affärens skötsel, måste vara större

än den, som det handtverk, hvilket syseisätter sig med tillverkning af samma
vara, någonsin kan af köparen betinga sig. Frågan blir alltså blott den, på
hvad sätt de båda personer, som förena sig om arbetets utförande, dela öf-

verskottet, som återstår, sedan kostnaderna för råämnets anskaffande, ränta

och amortering m. m. blifvit betäckta, och tillfaller arbetsgifvaren som vinst,,

arbetaren som arbetslön. Svaret derpå ger sig sjelft. Arbetet vänder sig dit,

der det bäst betalas. Arbetsgifvaren förstår att uppsöka sådana orter, der
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arbetet betalas under medelpriset, och drar det till sig med löfte om något

högre aflöning. Den vinst, som han derigenom en tid måhända ensam nju-

ter, blir dock snart för konkurrensen en sporre att vända sig till samma
slöjdgren. Derigenom skall visserligen varans försäljningspris gå ned och der-

med äfven en del af vinsten gå förlorad, men en annan del deraf skall till-

falla arbetaren, hvilken, nu mera från flera håll eftersökt, kan ställa sina for-

dringar högre.

Kan också handtverksarbetaren sticka hela vinsten i sin egen ficka, är

det honom dock aldrig möjligt att dermed få sitt arbete så väl betaldt, som

inom fabriken är fallet, emedan genom det bristfälliga sättet för kraftens och

tidens tillgodogörande vinsten på långt när ej kan uppnå den höjd, som för

fabriksarbetet är möjligt, ja, ej ens är lika stor med den andel, fabriksarbe-

taren vanligen fordrar och erhåller som arbetslön.

Att arbetaren, för att kunna utbjuda sitt arbete på den för honom för-

delaktigaste orten, måste ha full frihet att gå och komma, huru han vill och

behagar, är naturligt, hvilket dock ej hindrar, att flerstädes, t. ex. i Tyskland,

ända in i våra dagar tryckande band varit lagda på denna naturliga frihet.

Ar nu arbetarens rätt att, på sätt honom bäst synes, använda sin kraft

och sin skicklighet betryggad, beror det endast af honom sjelf att finna en

skälig lön för sitt arbete och dermed bereda sig en tillräcklig utkomst. Asso-

ciationerna göra det möjligt för honom att i afseende på lifsförnödenheternas

anskaffande ställa sig i jemnbredd med kapitalet, ty då i dem förlagsman och

förbrukare äro en och samma person, behöfva de ej söka någon vinst. För-

säkringsanstalterna betrygga hans familjs framtid. Inrättningar af det förra

slaget böra derför grundas, der de ej redan finnas, och arbetaren sjelf dervid

lägga verksam hand, äfvensom försäkringsanstalterna begagnas. Denna arbe-

tets sjelfhjelp är lätt åstadkommen, ty hon understödes af staten och kapi-

talet, i synnerhet af fabrikanterna sjelfva, för hvilka det alls icke är likgil-

tigt, om de syseisätta en torftig, i oordnade förhållanden lefvande, illa född

och klädd, i osunda bostäder uppväxande och med sin ställning missnöjd be-

folkning, eller om nöjda, friska, starka, väl bergade och derför glada och

muntra menniskor med håg och lust arbeta åt dem.

Arbetarbostäderna och deras förbättrande ha särskildt redan länge

varit föremål för omtanke och bemödanden från flera håll. Så väl kommu-
nerna i allmänhet som fabrikanterna i synnerhet äro äfven lika intresserade,

att problemet att skaffa arbetaren sunda och billiga bostäder blir på ett till-

fredsställande sätt löst.

Man har försökt att i de starkt befolkade fabriksstäderna inrätta stora

hus för arbetare, men kasernsystemet har en mängd olägenheter. Ingen af

hyresgästerna har något intresse för den gemensamma bygnaden, och deraf

lida renligheten och husets vård i allmänhet. I följd af sammanboendet på
ett trångt utrymme försämras luften, och med barnens uppfostran går det ej

mycket bättre. Derför söker man nu flerstädes göra arbetaren till egare af
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det hus, han bebor, derigenom, att han under en viss tid hopspar köpesum-

man. Detta åter blir honom möjligt derigenom, att han ej erlägger någon

hyra, utan endast betalar en låg ränta på kapitalet och årligen afbetalar en

mot sina förhållanden svarande amorteringssumma, tills köpeskillingen är till

fullo erlagd. En ändamålsenlig och sund inrättning samt billighet äro de huf-

vudvilkor, som vid uppförandet af sådana bostäder måste i första rummet

komma i betraktande. Det var derför en förtjenstfull handling af Napoleon

III, då han utsatte pris för de bästa arbetarbostäder, som utstäldes på den

senaste världsutställningen i Paris, och sjelf deltog i denna täflan med några

hus, som efter hans idéer blifvit uppförda i utställningsparken.

Vid första påseende kunde det tyckas, som i stora städer, sådana som

Paris, London, Manchester m. fl., vid dessa bygnaders uppförande andra om-

ständigheter måste tagas i beräkning än i mindre orter, der utrymmet ej är

så starkt begränsadt. Detta är emellertid ej fallet, och. öfver allt ges blott ett

enda medel, det nämligen att göra bostaden till arbetarens egendom.
Det bästa beviset härpå ger Paris' nyaste historia. Hvilka trånga, af nästan

tornhöga hus med skorstenslika gårdar omgifna gränder utan ljus, fulla af dålig

luft, menniskor och orenlighet, inrymde ej de gamla arbetarqvarteren på Mont-

martre, vid Porte S:t Denis, Rue du Temple och trakterna deromkring, i Cité

o. s. v.! De tycktes liksom enkom gjorda att qväfva allt der lefvande. Man
blygdes öfver ett sådant sakernas tillstånd i 19:e århundradet, och, som det

hette, för att äfven förbättra de här boende parisarnas läge, sedan man börjat

förvandla den öfriga staden till den vackraste i verlden, lät man rifva några

qvarter, draga breda bulevarder midt igenom dem samt anlägga en stor, ståtlig

park, Buttes de Chaumont, som en närbelägen promenadplats för arbetarna.

Tanken var onekligen ganska vacker i sig sjelf, men de, som man dermed

velat bereda en fördel, fingo deraf i stället stort men. Ty denna förbättring

kom. visserligen husen till godo, men då arbetarna till allra största delen en-

dast voro hyresgäster, erforo de verkningarna af bostädernas ökade värde en-

dast i stegringen af hyrorna, hvilken också helt och hållet fördref dem från

deras arbetsområden. Och samma förhållande skall öfver allt inträda, der

tomtvärdet kan på samma sätt stegras. Arbetarbostaden måste derför, så

vidt möjligt, ej vara en förhyrd lägenhet. Det är då bättre, att han är be-

lägen litet längre bort, men ouppsägbar,. och detta kan endast ske derigenom,

att det blir möjligt för arbetaren att sjelf bli egare deraf. Huru detta pro-

blem låter lösa sig, visar fabriksstaden Muhlhausen i Elsass, der ett bolag

finnes, som gjort till sin uppgift att bygga arbetarbostäder och sälja dem till

arbetare utan att dervid beräkna någon annan vinst än en måttlig ränta på

det i företaget nedlagda aktiekapitalet. Följande uppgifter äro hemtade från

den berättelse, bolaget afgifvit till 1867 års verldsutställning.

La société des cités ouvrieres bildades 1853 med ett aktiekapital

af 300 000 franc, som sedermera ökades till 355 000 franc. Bolagets än-

damål var att uppföra arbetarbostäder och derigenom, att det lemnade en

lång afbetalningstid, göra det möjligt för arbetarna att sjelfva bli egare till

Uppfinningarnas bok. VI. 37
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dem. Hvar aktie kostade 5 000 franc. Aktieegarnas antal var i början blott

12, nu är det 21, och bolaget är bildadt för obestämd tid.

Yid den tid, då det uppstod, hade franska regeringen bortkastat stora

summor på förbättrandet af arbetarbostäderna i de stora fabriksstäderna, och

den då varande inrikesministern, hertigen af Persigny, som lifligt intresserade

sig för bolagets sträfvande, anvisade det en summa af 300 000 franc (210 000

kronor) af en fond, som var bestämd för allmännyttiga ändamål. Dessa

medel användes till anläggning af en stor restauration, bageri, bad- och tvätt-

anstalt, stora gator, offentliga brunnar, kanaler m. m. i den nya arbetar-

staden. Bolaget förband §ig dessutom att vid försäljningen af bostäderna

ej beräkna sig någon vinst, utan sälja hus och tomter till samma pris, de

kostat det sjelft, samt använda minst 900 000 franc (630 000 kronor) till

uppförande af sådana bostäder.

De första af dessa hus uppstodo 1854, och till slutet af 1866 voro 800

sådana bygda.

Husen sjelfva, som sedan flera år alla byggas efter samma plan, ha an-

tingen blott en bottenvåning eller dessutom äfven en öfvervåning. I husen af

det senare slaget finnes på bottnen ett större rum, som, om så behöfves, 'kan

delas, samt en trappa upp ett kök och två rum. De mindre husen ha två

rum på bottnen samt ett vindsrum. Tomten för hus och trädgård upptar en

yta af omkring 2 000 qvadratfot; trädgården är inhägnad med ett trästaket.

Prisen på dessa bostäder, som genom den allmänna prisstegringen å rå-

ämnen något stigit, utgjorde för ett litet hus 1850 kronor, för ett större med
4

en öfvervåning 2 300 eller 2 400 kronor. Afbetalningarna ske på 15 år med
140—210 kronor om året; för den innestående delen af köpesumman erlägges

under tiden 5 procents ränta. Arbetaren behöfver således blott betala 14

kronor i månaden för att efter 15 år vara egare af ett hus om 1 850 kronors

inköpsvärde och 17, 5 o kronor i månaden för att efter samma tid vara i besitt-

ning af ett större hus, som i inköp kostat 2 300 kronor, d. v. s. en årlig utgift

af 168 till 210 kronor, en summa, för hvilken i fabriksorterna en motsvarande

hyreslägenhet näppeligen står att få.

Fördelarna häraf sprungo Miihlhausens arbetare klart i ögonen, och af de

uppförda 800 husen voro den 31 mars 1867 redan 700 sålda. Afbetalnin-

garna verkställas med stor punktlighet, och det händer ofta, att arbetarna

sjelfva begära kortare inbetalningstid. Ar deremot en köpare ej i stånd att

fullgöra sina ingångna förbindelser, tar bolaget huset tillbaka och beräknar

sig till godo för begagnandet endast det hyresbelopp, som vanligen betalas för

icke sålda hus. Af de i slutet af juni 1866 sålda 645 husen voro 200 redan

fullt betalade och deras inköpspris, omkring 420 000 kronor, af egarna på en

tid af 12 år insparda, ett resultat, som utgör ett talande bevis på det sedliga

inflytande, egandet af ett eget hus utöfvar.

Den arbetare, som kommit så långt, går ej mer på krogen. Hans lilla

vackra hus, trädgården, der han odlar grönsaker, blommor och fruktträd, gifva

honom ett angenämare tidsfördrif.
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Det af bolaget inrättade bageriet och spisningsstället säljer matvarorna

utan någon särskild vinst, brödet alltid långt under den officiela taxan. Man
kan der för 27 öre få en måltid af soppa, kött och grönsaker. Lika så köper

man der klädespersedlar och andra förnödenheter till möjligast lägsta pris,

men alltid blott mot kontant betalning.

Fig. 582. BostadsanläggniD2;ar i Miihlhausens arbetarstad.

I den mycket ändamålsenligt inrättade bad- och tvättanstalten kostar

ett bad med badlinne ej fullt 14 öre, och för 4 öre kan matmodern

der få tvätta kläder i två timmar och derefter torka dem i ett upphettadt

torkrum.

En småbarnsskola finnes för barn mellan 3 och 6 år. Större skolor fin-

nas dessutom i arbetarstadens närhet. Ogifta arbetare kunna inackordera sig

i ett stort herberge, der de för ett litet, nätt möbleradt rum betala 4*/
2
kronor
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i månaden. Läkarhjelp och sjukvård fås kostnadsfritt. En försäkringsanstalt

för lösegendom var under bildning; en dylik för fast egendom fans deremot

redan. Bolaget säljer eller förhyr lägenheter endast till sådana, som för-

binda sig att låta sina barn regelbundet besöka skolan, och utdelar hvarje år

pris till dem, som utmärka sig genom god uppfostran af sina barn, ordning

och sparsamhet samt god värd om bostad och trädgård.

Ett bibliotek, som utan afgift utlånar böcker till arbetarna, finnes lika-

ledes, och huru flitigt det begagnas, visar den omständigheten, att 1866 mer

än 70 000 bokutlåningar derifrån egde rurn. Arbetarstadens folkmängd ut-

gjorde enligt den senaste folkräkningen 5 500 personer. Till mars 1867 hade

bolaget för inköp af mark och uppförande af hus utgifvit 1 680 000 kronor.

Detta kapital anskaffar det på det sätt, att det i mån af bygnadsplatsens

och de uppförda husens värde upptar hypotekslån, som kunna uppgå till tre

fjerdedelar af dess egendom. Det lånar på 20 år, förr vanligen till 4 1
/2

procent, och då det säljer mot 15 års afbetalning, kan det utan någon

svårighet verkställa sina liqvider, ja, då många af husen betalas före det

femtonde året, kan det äfven utföra en stor del af sina bygnader utan att

sätta sig i skuld. Af de besparingar, medlens kloka förvaltning ger, kan det

dessutom bestrida ganska betydande utgifter för höjande af arbetarbefolknin-

gens välbefinnande.

Ar allt detta ej egnadt att draga till sig deras uppmärksamhet, i hvil-

kas intresse det ligger att förbättra arbetarnas ställning? Fabriksstädernas

styrelser och industriidkare torde också svårligen kunna finna något helsosam-

mare och mera fruktbringande fält för sin verksamhet än att på detta sätt

vara arbetarna behjelpliga att skaffa sig egna bostäder.

Arbetets sjelfhjelp. För så vidt arbetet, då det ej tillhör det rent

andliga området, otvifvelaktigt har egenskapen af en vara, ligger det helt och

hållet i arbetarens eget skön att taxera det så, som han sjelf finner bäst.

Staten kan ej utan menliga följder ingripa vare sig för eller emot. Tillgång

och efterfrågan verka som utjemnande faktorer, och frivilliga arbetsinställnin-

gar, s. k. strikes, kunna endast i sådana fall föranleda åtgärder från myn-
digheternas sida, då de genom sina följder, proletariatets ökande, förgripelser

mot lag och andras rätt genom hotelser eller tvång o. s. v., kunna bli farliga

för den allmänna välfärden. Der denna fara ej finnes, får kapitalet ej tvinga

arbetet, lika litet som det sjelft kan tvingas att minska arbetstiden. Mot be-

hof och täflan kunna på längden hvarken arbetarnas sammanslutningar eller

de väldigaste kapitalmassor bjuda spetsen, och den riktiga insigten häraf skall

bevara staten från att se å ena sidan det allmänna välståndet sättas på spel

genom arbetsinställningar och å den andra arbetets värde nedsättas af kapi-

talet. Okad bildning, som renar blicken från hatfulla fördomar, skall visa en

hvar den rätta vägen, och om staten anser sig böra träda emellan, må han

göra det genom oupphörlig förbättring af den allmänna undervisningen och

särskildt genom understöd åt anstalter för arbetarnas bildning.
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Arbetet skall sjelft taga vara på sina intressen, ty det kan det mycket

väl, då det äfven är i stånd att tillegna sig kapitalets fördelar. Ehuru denna

grundsats till sin teoretiska riktighet länge sedan var stäld utom allt tvifvel,

har han dock först på den nyaste tiden blifvit praktiskt tillämpad, och den

stora förtjensten att ha visat och rastlöst följt den riktiga vägen härtill till-

hör Schulze-Delitzsch.

Associationsväsendet. Vid en blick på de ekonomiska grunddrag, som

måste återfinnas hos den allmänna verksamheten, om hon skall gifva ett för

alla parterna så fruktbärande resultat som möjligt, se vi henne för hvarje arbets-

fält och hvarje arbetsgrupp sönderfalla i sådana arter, som frambringa ome-

delbara försäljningsvärden, det egentligen produktiva arbetet, och sådana, som

afse anskaffande af råämnen, den färdiga varans försäljning m. m. Då de

senare slagen af arbete egentligen ej gå ut på att höja varans värde, endast

att göra henne dyrare, är deras minskning i förhållande till det slag af ar-

bete, som skapar värden, en bestämd vinst. Ju mindre antal mellanhänder

en vara har att gå igenom, desto billigare måste hon blifva, och ju flera alster

af samma art, en affär frambringar, desto mindre affall skola uppstå och desto

bättre skola tid och ämne tillgodogöras. För den enskilde handtverkaren, för

så vidt han är arbetare och köpman i en person, äro dock dessa gynsamma
omständigheter så godt som alls icke för handen, ty deras tillgodogörande är

endast möjligt för kapitalet, och deri ligger just detta arbetets beroende af

kapitalet, hvilket allt sedan förlidet århundrade utgör ett så flitigt behand-

ladt kapitel inom nationalekonomin.

Kapitalet upprättar stora fabriker, i hvilka det arbetar med maskiner

af alla slag. Det underhåller inga mellanhandlare, ty det hemtar sina varor

ur första hand. Utan tidsförlust syseisätter det alla sina krafter, och utan

ämnesförlust bearbetar det sitt material till det, hvartill det bäst egnar sig.

Arbetsfördelningen genomför det på det fullständigaste. I följd af allt detta

måste dess alster ej blott blifva billigare, utan äfven bättre än den enskilde

arbetarens, vore han än aldrig så skicklig och flitig. Dertill kommer äfven,

att kreditförhållandena alltid bruka vara gynsammare för den stora fabrika-

tionen än för det lilla yrket. Med ett ord, en verklig täflan kan endast ega

rum mellan kapital och kapital.

Men om nu flera med gemensamma krafter försökte, hvad den enskilde

ej ensam förmår, om de tillsammans inköpte sina förnödenheter och derigenom

så mycket som möjligt ur första hand kunde skaffa sig dem till billigare pris

och af bättre beskaffenhet, om de läte förvaltning, försäljning och allt det

egentligen improduktiva arbetet verkställas på en hand, om de gemensamt an-

skaffade de ändamålsenligaste hjelpmaskinerna, om de slutligen en för alla och

alla för en ginge i borgen for hvarandra och på denna betydligt stegrade sä-

kerhet kunde upplåna kapital att ha till hands för oförutsedda fall, skulle då

ej de fördelar, hvaraf nu den stora fabriksdriften är i åtnjutande, äfven komma
dem till godo? Utan*allt tvifvel, ja, de skulle i sin täflan med fabriksdriften
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till och med i många afseenden kunna öfverflygla henne. Denna arbetets sjelf-

hjelp har Schulze-Delitzsch ideligen lärt och predikat, tills han här och der

fann små skaror af troende, af hvilka han gjorde associationer, hvilka,

sedan allt medeltida hemlighetsmakeri och perukstocksväsen blifvit visadt på
dörren, med friska krafter och starka i medvetandet af Ömsesidigt bistånd

sträfvade till ett gemensamt mål.

Allt efter som behofvet påkallade, uppväxte ur dessa associationer för-

bruknings-, förskotts- och sparföreningar, banker, försäkrings- och handels-

bolag m. m. Och systemet har ej blott ur materiel synpunkt slagit synner-

ligt väl ut, utan äfven i moraliskt hänseende utöfvat ett mycket välgörande

inflytande. Ty medvetandet af kraft höjer sjelfkänslan och låter oss med till-

försigt blicka mot framtiden, yrkesafund kan ej hysas mot den, på hvars bi-

stånd man räknar och hvilken man i sin ordning är skyldig att lemna sitt,

och den fulländning slutligen, som uppnås genom användande af alla nya hjelp-

medel och förfaringssätt, låter arbetet framstå i en ny värdighet.

Den tanke, som ligger till grund för associationsväsendet, är visserligen

ej så alldeles ung. I de gamla skråna. medeltidens handelsbolag; bankerna,

som gå tillbaka ända in i 12:e århundradet, aktiebolagen och snarlika inrätt-

ningar finna vi redan sträfvanden att bilda föreningar. Men de utgingo van-

ligen från andra synpunkter och voro allra minst ett nationalekonomiskt mo-
ment med uppgift att utjemna missförhållandet mellan kapital och arbete.

Ett sådant kunde först uppkomma med den utveckling, samfärdsförhållandena

i vårt århundrade erhållit.

Försäkringsanstalterna. Den solidariska förbindelsen mellan medlem-

marna af ett samfund för ett visst ändamål, i synnerhet för att genom ett

allmänt regleradt sparsystem förebygga det skadliga inflytande, ogynsamma
händelser måste utöfva på den individ, de träffa, har framkallat försäkrings-

bolagen, hvilka i sin äldsta gren, sjöförsäkringen, redan för fyra hundra år

sedan möta oss i England. Då dessa inrättningars art och väsen förträff-

ligt egna sig till belysning af den princip, som ligger till grund för yrkes-

föreningarna och associationsväsendet i stort, skola vi här egna dem en sär-

skild redogörelse.

Försäkringarnas grundtanke är alltid ömsesidigheten, ersättningsmedlen för

det fall, hvarå försäkringen lyder: eldsvåda, hagelskada, sjukdom eller dylikt,

må nu genom en en gång för alla bestämd periodisk afgift ingå till bolagets

kassa eller först efter den i fråga varande olyckshändelsens inträffande uttagas

af delegarna. I det förra fallet bestämmes bidragens belopp efter sannolikhets-

beräkning, försäkringskassan betalar till de af skadan träffade, så länge ej ett

utom denna beräkning liggande synnerligt olyckligt fall ställer allt för stora for-

dringar på henne, och bolagsmännens ömsesidiga förbindelse är derför begränsad.

I det senare fallet deremot ger hon en delegare full ersättning för en liden

skada, och denne kan således på en i försäkringsbrefvet afsedd olyckshändelse

först då bli lidande, om samtliga delegarna bli insolventa. Den motsats mel-
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lan försäkringsgifvare och försäkringstagare, som eger rum, då bidragen, pre-

mierna, äro bestämda, faller här helt och håltet bort, ty hvarje delegare är

på en gång försäkringsgifvare och försäkringstagare.

Den uteslutande ömsesidighetens princip antager vanligen i praxis den

formen, att äfven premier till ett belopp, som ej öfverstiger sannolikhetssatsen,

uttagas, men deremot det öfverskott, som blir qvar, sedan ersättningar och

driftkostnader blifvit godtgjorda, återlemnas som utdelningar.

För att kunna för sig förklara försäkringsanstalternas bestånd och gagn

för allmänheten måste man tro på den satsen, att i naturen, i den stora

verldshushållningen, råder en allmän lag, som, trots den skenbara godtycklig-

heten och oregelbundenheten, beherskar alla företeelser. Ehuru nästan hvart

enda särskildt fall strider emot denna lag, visar sig dock i hela summan af

likartade fall, att alla följa honom.

Af en svärm fåglar, som om hösten lemna oss, skola ej alla hinna vin-

terqvarteret i södern, en del af dem skall duka under för resans ansträng-

ningar, och om vi genom en följd af år kunde bestämma procenttalet af de

på detta sätt omkomna, skulle vi finna, att det för hvarje år motsvarar ett-

visst medelvärde, stundom litet understiger det, men dock alltid närmar sig

ett visst medeltal, så att man föga misstar sig, om man derefter förutsäger

antalet döda för nästa flyttning. Detta medeltal är måhända för svalor ett

annat än för lärkor eller snäppor, men blir dock för hvarje art alltid det

samma. Alldeles på samma sätt kunna vi iakttaga, huru mycket regn under

vissa månader faller på en bestämd ort, och denna regel skola vi, när han

hänför sig till iakttagelser, gjorda under loppet af flera år, finna bekräftad

äfven under de följande åren. Taga vi ett par tärningar i hand, kunna vi

vara vissa på, att på ett bestämdt antal kast alltid kommer ett med allor;

på en million menniskor kommer under samma förhållanden alltid samma an-

tal sjelfmord årligen. Med ett ord, alla företeelser upprepa sig med en mate-

matisk regelbundenhet, och man kan äfven matematiskt beräkna deras sanno-

lika inträffande. De lagar, som måste läggas till grund för beräkningen, kunna

ej på förhand utfinnas, utan endast härledas ur iakttagelsen af ett så stort

antal likartade fall som möjligt. Med en förändring af förhållandena och

inflytelserna skola äfven de förändras, och en sådan lag skall derför för olika

trakter, klasser och tider äfven angifva olika värden.

Kan man t. ex. genom iakttagelser af den menskliga lifslängden sluta

sig till, huru många af hundra födda uppnå det första lefnadsåret, huru många

procent bli 2, huru många 5, 10, 20, 30, 50, huru många 60, 70, 80, 90, 100 år

gamla, hvilken medellifslängd hundra menniskor hinna, huru gammal en 20-årig

person sannolikt skall bli, hvilken den sannolika lifslängden för hvarje ålder

öfver hufvud är o. s. v., skall, om vi på höft uttaga hundra födda och an-

teckna deras dödsdag, den verkliga lifslängden mycket litet afvika från den

beräknade. Har medellifslängden befunnits utgöra 40 år, skola ej alla dessa

hundra bli jemnt 40 år; med några skall det må hända bli fallet, medan många

skola dö förr, andra senare, men i det hela skola dessa dödstal så utjemna
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hvarandra, att slutligen deras antal, som lefvat öfver 40 år, blir lika stort med

deras, som dött, innan de uppnått denna ålder. Klart är dock, att olikheter

i klimat, yrke m. m. härvid framkalla större eller mindre olikheter. Så t. ex.

är medellifslängden för hundra italienare en annan än för hundra eskimåer,

för landtmän en annan än för glasslipare och för arbetare i arsenikverk.

Olika lefnadsförhållanden utöfva i allmänhet ett betydligt inflytande och måste

derför vid uppställandet af de lagar, som ligga till grund för försäkringarna,

tagas noga i beräkning.

Antaga vi t. ex., att medellifslängden vore 40 år och att vid hvarje

'menniskas födelse samt sedermera regelbundet hvarje år fyrtiondedelen af 1000

kronor inbetalades, skulle på hvarje menniskas dödsdag ett kapital af 1000

kronor, oberäknadt räntor, kunna utbetalas till de efterlefvande. Lefver hon

längre än 40 år, måste hon naturligtvis fortsätta inbetalningarna, utan att

derför den vid hennes död utfallande försäkringssumman ökas; dör hon der-

emot före det fyrtionde året, måste samma kapital utbetalas till hennes arfvin-

gar, om också ej hennes inbetalningar ännu på långt när uppnått den bestämda

försäkringssummans belopp. De äldre blifvandes öfverbetalningar måste betäcka

bristen i deras, som dö före det fyrtionde året.

Till principen är sålunda förfarandet fullkomligt riktigt; för att emeller-

tid, så vidt möjligt, förekomma all obillighet mot särskilda försäkringstagare

måste dock vid hvarje ny försäkring tagas i betraktande, hvilket inflytande

försäkringstagarens lefnadsförhållanden sannolikt, d. v. s. efter förut gjorda

erfarenheter, kunna utöfva på hans lifslängd. En menniska i första lefnads-

året förestå ännu de många barnsjukdomar, som så ofta ha en dödlig utgång;

vid 20 års ålder är dödligheten jemförelsevis långt mindre och sannolikheten

att uppnå det 40:e året vida större; i följd deraf får ej heller premien i

första året vara 1
/40 och i det tjugonde 1

/20 af försäkringssumman, utan i det

förra fallet högre, i det senare lägre. På samma sätt inverka äfven andra

tillfälligheter, individens kroppsbeskaffenhet., benägenhet för sjukdomar, lefnads-

yrke och dylikt, på den antagliga medellifslängden och uppträda som faktorer

vid bestämmandet af försäkringspremierna. Att till deras orsaker och förlopp

utforska alla dessa och på andra områden motsvarigt inverkande omstän-

digheter är en hufvuduppgift för statistiken, hvars resultat skola gifva

nationalekonomin, filosofin, statsläran med hennes hjelpvetenskaper, tekniken,

lakar- och naturvetenskaperna medel i hand att så vidt möjligt motarbeta

ogynsamma inflytelser.

Försäkringsanstalterna åstadkomma alltså bland försäkringstagarna en

utjemning af olyckshändelserna på det sätt, att de, som ej träffas af sådana,

för att hålla de mindre lyckliga skadeslösa, erlägga en viss afgift, hvars be-

talande ej förorsakar dem någon synnerlig svårighet, men hvarmed hvar och

en kan köpa sig en viss garanti för sina egna förhållanden. Ty det fins ej

blott lifförsäkringar, efter samma grunder ha äfven bildats anstalter för för-

säkring mot brand-, hagel- och sjöskada, för försäkring af fraktgods, mot

olyckshändelser på jernvägar, mot sjukdomar, mot den fasta egendomens osä-
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kerhet, med ett ord inom alla möjliga områden har denna gemensamhetsprincip

fått insteg. Man försäkrar lösegendom mot skada och förstöring genom brand

och andra olyckshändelser, butikfönster mot sönderslagning, soldaten kan för-

säkra sitt lif, innan han går i fält, liksom fabrikanten sin ångpanna mot

explosion. Och alla försäkringsbolag arbeta till de försäkrades förmån, ty

genom täflan tvingas de att sätta sina premier så lågt som möjligt och på
samma gång så mycket som möjligt tillgodogöra de fördelar, förvaltningen af

premiemedlen bereder dem.

Försäkringsanstalterna äro således till sin princip ingenting annat än

bolag till skadans fördelning på ett större antal, föreningar till ömsesidig hjelp

mot förlustbringande inflytelser. Från denna synpunkt betraktade, samman-
falla de äfven till sin princip helt och hållet med arbetarassociationerna. Att

tillhöra dem är en pligt for en hvar, som arbetar med sitt lif, sin kraft och

sin förmögenhet, ty de allena kunna skänka dessa egodelar den trygghet, som

bibehåller det ömsesidiga förtroendet, krediten, hvilken åter är den allmänna

välfärdens grundpelare. Den enskilde står i vår tid hjelplös; endast derigenom,

att han lär sig betrakta sig som del af ett helt, kan han arbeta med framgång.

Om vi i associationsväsendet för arbetaren måste se en helsosam motvigt

mot kapitalets öfvermakt, ehuru ej heller det i grunden är något annat än en

samling af så mycket kapital och kredit som möjligt och ett arbete medelst

och genom dem, ligger dock i sakens natur, att vissa arbetsgrenar, i synner-

het sådana, hvilkas tillverkning och afsättning bero af hastigt vexlande tids-

omständigheter, endast kunna ledas af ett enda hufvud. Då inga associatio-

ner kunna inlåta sig på spekulationsaffärer, måste äfven deras verksamhet

inskränka sig inom en viss gräns. Utanför denna gräns ligger fabriksverk-

samhetens område, der tidens och kapitalets tillgodogörande genom arbets-

fördelningen finner sin högsta utbildning. Men på livad sätt nu arbetaren

skall anbringa sitt arbete inom det ekonomiskt ordnade hela, hvilken ersätt-

ning han är berättigad att fordra derför, dessa äro frågor af så mycket större

vigt, som just på den senaste tiden de grundbegrepp, hvarifrån man vid de-

ras besvarande måste utgå, af en stor mängd arbetare synas blifvit helt och

hållet missuppfattade.

Priset. En saks pris är ej att förvexla med det absoluta värde, hon i

sig sjelf eger. Medan det senare ej låter hänföra sig till andra saker, ej kan

jemföras dermed, kan det ej heller af någon annan sak ersättas. Priset der-

emot är det relativa värde, som uppkommer just genom jemförelse med an-

dra värdesaker och derigenom bestämmer en saks förhållande till andra. Pri-

set beror derför äfven, liksom det i handel och vandel naturligtvis bestämmes

af tillgång och efterfrågan. Värdemätarna äro för oss de ädla metallerna,

guld och silfver eller, rättare sagdt, ettdera af dem, ty i länder med guldfot blir

silfret en vara och tvärt om i länder med silfverfot guldet en artikel, hvars

pris vexlar och beror af det förhållande, hvari det för en tid hopat sig i

jemförelse med silfret. Strängt taget, äro så väl guld som silfver ofullkomliga
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värdemätare, då deras absoluta värde är jemförelsevis litet. En vida lämp-

ligare värdemätare skulle arbetet och, då det andliga arbetet ej kan under-

kastas någon jemförelse, särskildt det mekaniska arbetet eller den mekaniska

kraften vara. Hon ger nämligen ett absolut, så godt som oföränderligt värde;

men då vi ej kunna kläda den mekaniska kraften sjelf i en form eller efter

behag försända henne, skulle det kol, som hvarje ögonblick genom förbränning

kan förvandlas till mekanisk kraft, kunna göra tjenst som ämne för den

rationelaste värdemätaren.

Arbetspriset. Rättar sig nu än det pris, en vara har i handeln, efter,

det förhållande, hvari hon å ena sidan är att tillgå, å den andra är före-

mål för efterfrågan, skall dock under sunda förhållanden detta pris ej kunna

nedtryckas under vissa gränser. Och detta gäller ej blott råämnena, utan

äfven i ännu högre grad det arbete, som användes för att göra dem använd-

bara för de olika slagen af förbrukning.

Huru det mekaniska arbetet eger ett noga bestämdt värde, som gör det

egnadt att tagas till utgångspunkt för alla andra värdebestämningar, ha vi

redan. sett. Men der den mekaniska kraften ej kan arbeta ensam, utan måste

understödjas och ledas af menniskans intelligens, der blir ej heller kraften

längre det enda momentet vid bestämmandet af arbetskostnaden; Vilja vi

uppskatta ett arbete af detta slag till dess pris, hjelpa oss ej de hittills om-

nämda metoderna, ty detta svalg mellan kropp och själ, som öfver allt öppnar

sig emot oss, så snart vi lemna de fysikaliska krafternas område och beträda

de andliga förmögenheternas rike, låter ej heller här öfverhoppa sig. Vi

kunna ej mäta hjernans arbeten hvarken i och för sig eller i förhållande till

sinneverlden, t. ex. till den förbrukning af ämne, värme, elektricitet, ljus m. m.,

som kunna vara nödvändiga för deras frambringande. Och förmådde vi det

än, skulle vi dock ej deraf ha synnerligt gagn för bedömandet af arbetets

värde. Deremot öppnar sig för oss en annan utväg, den nämligen att ej

betrakta menniskan som ett färdigt arbetssubjekt, utan anse de kostnader,

hennes bildning och uppehälle fordrat, samt en motsvarande amortering som

sammanlagda kostnaden för hennes arbete.

Denna det menskliga arbetets kostnad har nyligen af den bekante

statistikern dr Engel gjorts till föremål för undersökning i två särskilda

arbeten, och hans framställning öppnar så vigtiga synpunkter för det sedliga

och sociala lifvet, att vi ej kunna underlåta att för några ögonblick skänka

henne vår uppmärksamhet.

Det väsentliga i arbetet, d. v. s. den med en möda förenade verksamhet,

som är riktad på ett utom henne liggande sedligt mål, är, säger Engel, mycket

olika, allt efter som af de medel, som för uppnåendet af detta mål stå men-

niskan till buds: kropp, förstånd, fantasi och hjerta, det ena eller det andra

ensamt eller i förening med de andra företrädesvis tages i anspråk. Arbete

med hand och hufvud åtskiljer redan det urgamla språkbruket och tillägger

äfven, ur nationalekonomisk synpunkt fullkomligt riktigt, det senare ett högre
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värde än det förra. Offergångarna äro dock mycket talrika och olikheterna

långt finare än i denna första tvådelning.

Stenkrossare, malmkörare, kapplöpare, utropare arbeta nästan uteslu-

tande med sina mekaniska arbetskrafter, matematikern, köpmannen, ingeniö-

ren företrädesvis med förståndet, sjuksköterskan, hvars fysiska verksamhet

visserligen äfven tages mycket i anspråk, verkar i synnerhet genom den del,

hennes hjerta tar i det arbete, hon har att utföra, konstnären anstränger sin

fantasi, och läkaren gagnar sina medmenniskor både med förstånd och hjerta.

Nu är väl sant, att synnerligt framstående egenskaper och dermed fram-

bragta verkningar ej låta mäta sig med den måttstock, nationalekonomin lägger

på arbete och arbetsersättning, men alltid måste dock de arbeten, hvar-

igenom menskligheten i sina särskilda medlemmar bibehåller sig, låta hänföra

sig till fullt bestämbara prisförhållanden.

En fabriksaffär, som säljer sina varor utan kännedom om deras tillverk-

ningskostnad, har ingen ljus framtid att motse, ty genom täflan skall han

låta tränga in sig på underprissäljningens lutande plan, hvarigenom han tär på
sina egna krafter och, sedan hans tillverkning försämrats både till mängd och

godhet, slutligen blir ett bankruttens offer. Alldeles på samma sätt förhåller

det sig med hvarje enskilds och de olika verksamhetsslagens arbete, med det

allmänna välståndets och kulturens fram- eller återgående, och den hufvud-

frågan gör sig då: huru gestalta sig kostnaderna för den enskildes arbete på
de olika arbetsområdena?

Då arbetet är af mycket olika slag, måste man naturligtvis vid besva-

randet af denna fråga äfven fästa afseende vid dess olika förutsättningar.

Låter än det rent mekaniska arbetet, t. ex. det, som en arbetare utför, hvil-

ken håller drifhjulet till en maskin i gång, till sitt absoluta värde mycket

lätt bestämma sig, i det man jemför det med arbetet af en ångmaskin, hvars

kolförbrukning, ränte-, reparations-, afskrifnings-, betjeningskostnader m. m.

kunna i siffror mycket noga angifvas, låter redan för ett arbete, sådant som
stenkrossarens, hvilken skall slå sönder sten i stycken af en viss form och stor-

lek, en dylik värderingsgrund ej längre ensam använda sig. Ty så obetydligt

än tillägget af andlig ansträngning i det senare fallet må vara, finnes det dock

och måste mätas efter en annan måttstock än den vanliga alstringen af meka-

nisk kraft. Det samma måste naturligtvis i så mycket högre grad bli fallet,

ju mera menniskans andliga förmåga är verksam vid arbetet.

»En person, som lägger sig till en dyrbar maskin», säger redan Adam
Smith, »väntar, att maskinens arbetskraft skall, innan han blir utsliten, ersätta

honom det utlagda kapitalet med minst vanlig ränta. Vid en sådan dyrbar

maskin kan man likna menniskan, hvilken med stor kostnad af möda och tid

blifvit uppfostrad till en syselsättning, som fordrar särskild förmåga och skick-

lighet. Man väntar, att det arbete, hon lärt att förrätta, skall utom den van-

liga arbetslönen äfven gifva henne ersättning för hvad hennes uppfostran

kostat, jemte minst den vanliga vinsten äfven betäcka hennes utgifter, och detta

inom en viss bestämd tid, i betraktande af det menskliga lifvets osäkerhet. På
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denna grundsats beror skilnaden mellan ersättningen för det inlärda och det

lägre arbetet (common labour).»

Denna grundsats skall tjena oss till ledning vid bestämmandet af arbetets

pris. Han förutsätter, att en viss naturlig medelbegåfning blifvit menniskan

gifven för det arbete, hon har att utföra, men fordrar ej, och detta bör särskildt

framhållas, att det arbete, som i följd af en utomordentligt gynsam naturbe-

gåfning blifvit möjligt, äfven skall bedömas uteslutande efter samma värde-

ringsgrund. En sådan begåfning, en naturlig fond, som det i nationaleko-

nomin heter, är som ett arf, en skänk, hvilken, allt efter som hon öfverskrider

gränsen för det i allmänhet nödvändiga, inbringar sin innehafvare en mer eller

mindre betydlig ränta. Vidare förutsattes, att arbetaren behörigt använder

sitt förstånd för att rätt ordna sitt lif och, så mycket i hans förmåga står,

värjer sig för skadliga inflytelser. Framför allt måste han se till, att han

genom ett förståndigt bruk af sina krafter bereder sig och bibehåller inre

tillfredsställelse och dermed lust och friskt mod till allt bättre arbete. Ofver-

skattning af sitt arbete och dermed förenade allt för höga anspråk, gamla

bruk, hvilka, såsom iakttagandet af »fri måndag», föranleda ett falskt för-

hållande mellan arbete och njutning, äro sådana skadliga företeelser, hvilka

nationalekonomin och vår tids hela sedliga åskådningssätt ej mildt bedöma.

Andra skadliga inflytelser deremot, som arbetet är underkastadt och

arbetaren omöjligt kan undvika, kunna ej blott, utan måste äfven tagas i

beräkning; ty hvem skulle väl vilja göra arbetaren ansvarig för den förlust,

ett krig, en affärsstockning, en sjukdom eller dylikt förorsakar honom? Den

olycka, som träffar alla, måste naturligtvis äfven drabba honom. För denna

förlust måste han genom en klok sparsamhet taga sina försigtighetsmått.

Den bästa formen härför vore utan tvifvel försäkringen, om blott försäk-

ringar för alla sådana olycksfall funnes. Ha nu alla de förhållanden, hvarpå

menniskan under sitt lif måste göra afseende, blifvit behörigt tagna med i

beräkning, skall arbetaren lätt af de fordringar, de ställa på honom, utfinna

det belopp, han minst måste förvärfva för att kunna häfda sin ställning i det

ekonomiska eller sedliga samlifvet med sina medmenniskor. Att med det

på detta sätt beräknade priset på arbetet något absolut värde i många

fall ej betecknas, behöfva vi ej säga; ty många och just de mest bety-

dande af den menskliga tankens och fantasins alster, som förutsätta en vid-

sträcktare uppfattning än den, hvaraf samtiden är mäktig, blifva först långt

efter tänkarens, skaldens eller kompositörens död till sitt värde fullt upp-

skattade. Men, som vi redan sagt, dessa fall höra till undantagen och kunna

här, der vi blott ha att göra med det allmänna medelförhållandet, lemnas

å sido.

Med arbetet alltså skall menniskan betala lifvets fordringar. Hvilka äro

då dessa fordringar?

Betrakta vi menniskolifvet, finna vi, att det sönderfaller i tre perioder^

af hvilka två måste betecknas som ej lemnande någon afkastning eller, som

det heter, improduktiva: utvecklingens och aftagandets perioder, såsom mot-
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satta den, i hvilken kroppens så väl som själens krafter äro mäktiga af en

fruktbärande verksamhet. Hos de menniskor, som genomlefva alla tre perio-

derna, kan den första antagas räcka till minst det 15:e, den andra eller

den egentliga arbetsperioden till högst det 65:e året. Den derpå följande

ålderdomen är den andra improduktiva perioden. Under dessa 50 år, som

förflyta mellan det 15:e och 65:e året, måste nu menniskan arbeta sig till,

hvad hon under hela lifvet behöfver. Hon måste alltså under denna tid ej

blott med ränta återbetala, hvad hon under sin barndom i form af underhåll,

uppfostran m. m. som lån erhållit, utan äfven vid arbetsperiodens slut ha så

mycket öfver, att hon kan sorgfritt njuta och afsluta sitt återstående lif. Hon

måste dessutom äfven draga försorg för, att ej genom inträffande olyckshän-

delser betalningen af hennes skulder afbrytes eller hon sjelf kommer i det

läge, att besparingarna från hennes arbetsperiod, vare sig i följd af för tidig

oduglighet till arbete eller andra ogynsamma förhållanden, ej räcka till. De
särskilda posterna af arbetskostnader låta nu enligt Engel på följande sätt

sammanställa sig.

I. Återbetalning af det i ungdomsperioden till uppfostran
och bildning åtgångna kapitalet.

a. Afbetalning af detta kapital och förräntning af återstoden, tills det är

till fullo godtgjordt.

b. Försäkring mot faran, att denna betalning blir ofullständig genom döds-

fall före betalningstidens slut, genom vanförhet eller förkortning af ar-

betsperioden, genom ett af inre eller yttre orsaker föranledt afbrott i

arbetsförtjenst under denna period.

II. Lifvets och arbetskraftens uppehållande under arbets-

perioden.

a. Bestridande af kostnaderna för krafternas underhållande och förnyande.

b. Försäkring mot faran af för tidig oduglighet till arbete.

<?. Försäkring mot faran af en tids afbrott i arbetsförtjenst i följd af

sjukdom, kriser och affärsstockningar.

III. Lifvets uppehållande i ålderdomen. Betäckandet af kost-

naderna för uppehälle och vård i alla afseenden.

Häraf inses, att arbetet blir så mycket dyrare,

ju längre tids utveckling, uppfostran och utbildning behöfves för att göra

arbetaren duglig for sitt värf;

ju kortare arbetsperioden är, vare sig att uppfostringsperioden tar bort

en for stor del deraf, eller att arbetet inverkar skadligt på helsan

och lifvet sjelft;

ju större kostnad blifvit nedlagd på kraftens, och arbetsförmågans uppe-

hållande
;

ju mera störande de afbrott i arbetsförtjenst inverka, som pläga inträffa

på ett visst arbetsområde.

Följande exempel skola åskådliggöra dessa förhållanden.
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En person, som egnar sig åt mekaniskt arbete, skall med fylda 15 år

afsluta sin uppfostringsperiod och från den tiden sjelf förtjena sitt uppehälle,,

återbetala de för honom redan gjorda utgifterna, betala de försäkringspremier,

hvarigenom han tryggar sig och de andra, som han i sin ungdom blifvit skyl-

dig, för förluster, som kunna utöfva ett ogynsamt inflytande på hans arbets-

förtjenst, samt slutligen sörja för sin ålderdom.

Om han från sin födelse till sitt fylda femte år dagligen kostat sina

uppfostrare 31% öre, från det sjette till och med det tionde året 37% öre

och från det elfte till och med det femtonde 45 öre om dagen, har han under

dessa femton år blifvit skyldig ett kapital (ränta inberäknad) af tillsammans

3 058,7 5 kronor, hvilka han på något sätt måste återgälda och för hvilka han

skall, tills de blifvit till fullo betalda, lemna ränta.

En yngling på 15 år har en medellifslängd af 60 år; han måste sålunda

under de följande 45 åren förtjena denna summa och för detta ändamål efter

beräkningarna af de försäkrings^nstalter, som skulle öfvertaga dylika amor-

teringar, årligen afbetala 117,32 kronor på posten I, hvars fullständiga godt-

görande är i samma mån betryggadt, som försäkringen äfven sträcker sig till

ersättning för rubbningar i arbetsförtjensten.

För posten II, d. v. s. för anskaffandet af alla för bibehållandet af hans

kraft och arbetsförmåga nödiga medel: bostad, föda, kläder, utskylder o. s. v.,

fordras dagligen endast 90 öre eller 328% kronor om året. För att försäkra

sig om att ständigt kunna förtjena denna summa bör han ingå i en sjuk-

förening, till hvilken han årligen inbetalar 14,5 8 kronor, liksom han äfven borde

med 32,40 kronor årligen försäkra sig mot affärsstocknin g, om sådana försäk-

ringsbolag funnes. Som detta för närvarande ej är fallet, måste han försäkra

sig hos sig sjelf, d. v. s. spara dessa 32,40 kronor eller utöfver de 328% kro-

norna förtjena detta belopp under de gynsamma arbetstiderna. Tillsammans

måste arbetaren för posten II förtjena något mer än 375 kronor.

Posten III åstadkommes genom omedelbar försäkring i en ålderdoms-

försäkringsanstalt, till hvilken han årligen inbetalar 10,8 o kronor, för att från

det 66:e lefnadsåret årligen få till sig utbetald en summa af 312 kronor 12 öre,

hvilken jemte de bidrag, han ur sjukkassan vid inträffande verklig sjukdom

erhåller, ger de erforderliga 328% kronorna.

Men arbetaren måste äfven göra utvägar för täckandet af kostnaderna

för sin begrafning, hvilka från det tjugonde året taga i anspråk en försäk-

ringspremie af 1 krona 8 öre, så att posten III i allt uppgår till 11 kronor

88 öre samt I, II och III tillsammans fordra 504 kronor 90 öre.

Detta är den minsta summa, en arbetare måste förtjena för att kunna

bestrida sina dagliga utgifter och afbetala de skulder, han i sin ungdom ådra-

git sig. Ja, hon skall i ytterst få fall räcka till, ty då ett stort antal men-

niskor dör ogift och åt de andra öfverlemna pligterna att uppehålla slägtet,

men det senare med hvarje år växer i antal, då dessutom äfven den kom-

mande generationens anspråk blifva allt större, skall arbetets egentliga kost-

nad äfven i medeltal ännu mera stiga.
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Som ett annat exempel anför Engel det arbete, som utföres af en per-

son af långt högre bildningsgrad, hvars uppfostran först me*d det 25:e året

är fulländad och, steg för steg fortgående från en kostnad af 194,40 kronor

under det första året till 972 kronor under det tjugufemte, dittills i allt kostat

14 580 kronor.

Arbetsperioden varar i detta fall endast 40 år, och afbetalningen af

dessa 14 580 kronor i de ofvan nämda särskilda posterna och efter samma för-

säkringsgrund fordrar en årlig summa af 900, 1 8 kronor. Lefnadskostnaderna

uppgå årligen till 1 350 kronor, försäkring mot sjukdom fordrar en årlig utgift

af 81 kronor, mot afbrott i arbetet, hvars följder han endast genom afläg-

gande af en sparpenning kan förekomma, ytterligare 81 kronor, mot olyckshän-

delser, sem göra honom fullkomligt oduglig till arbete, 64,80 kronor, inköp af en

ålderdomsränta från och med det 66:e året 48, 6 o kronor och begravningskostna-

derna slutligen en årlig premie af 3 kronor 24 öre. Lägges allt detta tillsam-

mans, höja de poster, en arbetare af den antagna bildningsgraden under en

fyrtioårig arbetstid har att betäcka, arbetets kostnad med ett medelbelopp

af 2 528 kronor 82 öre om året.

Denna summa, äfvensom den i det första exemplet erhållna af 504 kronor

90 öre, har dock alltid till nödvändig förutsättning, att det allmänna välståndet

ej går tillbaka, att odlingens materiela grundvilkor ej försämras. Nationalför-

mögenhetens ökande, lefnadsnjutningens höjande och förädling, bildningens till-

växt, med ett ord, mensklighetens framåtskridande blir endast möjligt genom

en ersättning af arbetet utöfver dess egentliga kostnad. Hvarje nedtryckning

skall ha till följd en allmän försämring af arbetskraften och på samma gång

äfven af det utförda arbetets beskaffenhet samt slutligen i naturlig återverkan

utöfva ett menligt inflytande på förbrukarna sjelfva. Alldeles som förhållan-

det är med en fabrik, skall ett folk endast då kunna gå framåt, när det låter

betala sig sitt arbete högre, än hvad det kostat det sjelft; säljer det det till

samma pris, skall det jemnt och nätt kunna hålla sig uppe, men lemnar det

det till ett ännu billigare, skall det ovilkorligt gå under.

Dessa synpunkter kunna ej från någon sida ostraffadt lemnas opåaktade.

Arbetaren måste taga dem i akt för att kunna lifnära sig sjelf och sin familj,

arbetsgifvaren för att försäkra sig om tillräckliga arbetskrafter, staten, all-

mänheten för att kunna bestå. Ej naturen, endast arbetet är det, som håller

menskligheten uppe. Hon lefver och frodas ej, som växten, genom regn ock

solsken, frö och jordmån, utan blott genom en förnuftig användning af sin

kraft. Råämnena äro mer eller mindre blott medel, hvarigenom det blir ar-

betet möjligt att göra sig värdefullt.

Råämnets värdeförhöjning genom arbetet är derför ett af de när-

maste föremålen för vår undersökning och tillika det, som är bäst egnadt att

ge oss en föreställning om det inflytande, väl ordnade arbetsförhållanden ut-

öfva på det allmänna välståndet. När vi jemföra den mängd af skatter, jor-

den ger oss, den tillväxt, vår förmögenhet erhåller genom naturens aldrig nid-
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ska hand, med de långt större bidrag till ökande af vår rikedom, vårt eget

arbete lemnar, kunna vi väl ha skäl att känna oss stolta. En guldklimp,

som uppvaskas ur Californias ler- eller sandjord, har ett nästan lika högt

värde som en hög guldmynt af samma vigt på vexlarens bord, d. v. s. ett

antaget värde, som, emedan arbetet deri har så godt som ingen del, under

vissa omständigheter kunde sjunka ned till fullkomlig värdelöshet. Endast

konsten förmår mångdubbla guldets värde. När vi alltså höra, att under

åren 1856—1866 på hela jorden vunnits nära 6 millioner skålpund guld,

skola vi i talet 5670 millioner kronor temligen noga ha uttryckt, huru mycket

det i all sin förarbetning nu är värdt, ty endast den minsta delen af guldet

undergår en sådan ytterligare bearbetning, som gör det nyttigare för oss, än

när det, för sin sällsynta förekomst, i form af penningar användes som bytes-

medel. Värdet af det under samma tid erhållna silfret kunna vi redan sätta

högre än den råa metallens medelpris, ty utom sin egenskap af konstmaterial

har det äfven många tekniska användningar, för hvilka det genom ett mer

eller mindre svårt och kostsamt arbete förberedes. Ofver hufvud vinna dock

de ädla metallerna genom det formförändrande menskliga arbetet blott en obe-

tydlig procentisk värdeförhöjning.

Helt annat är deremot förhållandet med stenkolet. Det vinner visserli-

gen ingenting genom det menskliga arbetet, men det är sjelft arbete och som

sådant den värdefullaste skatt, jorden har att bjuda. Det allena skulle kunna

bli en absolut värdemätare, hvilket guld och silfver aldrig kunna. Med sten-

kolet jemförliga äro de näringsämnen, djur- och växtriket gifva oss; de äro lif,

kraft och värme, deras värde bestämmes af halten af näringsämne och måste

derför äfven under alla förhållanden för samma kropp bli det samma som priset

på stenkol. Aro, absolut taget, näringsråämnena å den ena och stenkolen å den

andra sidan i sitt prisförhållande ej underkastade några förändringar, kunna

deremot, med undantag af de ädla metallerna, som ej äro några egentliga föremål

för arbetet, alla öfriga ämnen, som menniskan förbrukar, genom arbetet få ett

väsentligt förhöj dt värde, och så mycket mera, ju talrikare de användningssätt

äro, hvartill de låna sig, samt ju högre de fordringar, det finare utvecklade

behofvet i den ena eller andra riktningen ställer på dem.

Närmast de ädla metallerna kommer i detta hänseende tennet. Det un-

dergår genom bearbetning blott ringa prisförhöjning, lika så qvicksilfret, hvars

formlöshet i metalliskt tillstånd "gör det svåråtkomligt för arbetet. På det

högsta steget deremot står jernet. Det är det fruktbaraste arbetsfältet, och

der det jemte stenkolet bäddat ned sig i jorden, der skall förr eller senare

nationalrikedomens källa ymnigt flöda.

Antaga vi, a^tt en viss mängd råämne har värdet 1, ökas detta hos bly

genom bearbetning till plåt till 1,3 2, men genom gjutning till stilar ända till

30-dubbelt. Koppar får, förarbetad till husgeråd, ett 4- till 5-dubbelt, men i

form af fin silduk ända till 53-dubbladt värde. Fina konstsaker af gjutjern

höja sitt råämnes värde ända till 150 gånger; reifiade bösspipor kosta 240,

knifblad 650 gånger så mycket som- det oförarbetade smidjernet, och i pole-
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rade spännen stegras priset på råämnet ända till 900 gånger. Förarbetas

hampa till rep och tåg, blir hon derigenom 4 gånger och lin genom sin för-

vandling till lärft 5 till 10 gånger dyrare. Silket undergår genom spinning

och väfning endast en ringa prisförhöjning, lika så erhåller fårullen, då hon

spinnes till garn, på sin höjd ett något mer än fördubbladt värde; deremot

är bomullstågan mäktig af en sådan förfining, att hennes ursprungliga pris

derigenom blir ända till 40 gånger förhöjdt.

Mest visar oss dock stålet, huru arbetet hopas på vissa artiklar och

råämnet derigenom får ett ofantligt stegradt värde. I Schweiz finnas, som

bekant, stora fabriker, der endast de fina, inom urmakeriet behöfliga hjulen,

fjädrarna, skrufvarna och andra maskindelar tillverkas. Ärligen frambringas

der för många millioners värde, och likväl är kostnaden för inköpt råämne

knapt ens så stor som den, en obetydlig knifsmed måste vidkännas. Hvad
som här säljes, är nästan endast arbete. De små spiralfjädrarna i uren ha

en sådan finhet, att en längd af 4 380 fot ej väger mer än 7 3
/4 ort och som

oförarbetadt jern ej kostar 3 öre. I handeln kosta af dessa fjädrar 10 tum

6,7 5 kronor, så att 8 ort stål, hvilka som råämne kostat ungefär 3 öre,

fått sitt värde stegradt till 29 700 kronor eller en million gånger och genom

arbetet erhållit ett 400 gånger högre värde än guld.

Denna prisstegring beror dock till minsta delen af den på arbetet ned-

lagda mekaniska kraften; hufvudfaktorn är intelligensen, det menniskans and-

liga tillägg, som får sitt uttryck i arbetarens skicklighet. Hon blir ännu större

i de alster, som grunda sig på en fullkomligt ny ide, en ny uppfinning, hvar-

igenom menniskans arbete sparas. Dylika arbeten mätas ej efter den vanliga

måttstocken, och man har derför redan tidigt för dem gjort anspråk på en

motsvarande ersättning i privilegier, monopol och dylikt, som på det industriela

området antagit formen af patent.

Patenten. Om det berättigade eller oberättigade i patentskyddet har

mycket blifvit både taladt och skrifvet. Vi vilja här endast beröra hufvudpunk-

terna af tvistefrågan, då a ena sidan området är för stort, att vi deri skulle

kunna fördjupa oss, men hon å andra sidan för Uppfinningarnas bok har

en för stor betydelse, att hon skulle kunna helt och hållet förbigås. Länder

finnas, der, som i Frankrike och Förenta staterna, det andliga arbetet åtnju-

ter ett vidsträckt skydd, andra deremot, som Tyskland, der det endast är

skyddadt på vissa områden, och åter andra, der det är mer eller mindre i

saknad af allt skydd. Hvart och ett af dessa system åberopar sig på en otalig

mängd skäl, men till något allmänt erkändt rättsbegrepp i detta hänseende

har man ej kommit.

Den nation, som bland sig räknar de uppfinningsrikaste hufvudena, nord-

amerikanerna, uttalade sig på parisutställningen 1867 obetingadt för patenten,

i hvilka de se en af hufvudorsakerna till framstegen inom slöjd och yrken,

och så naturligt förefaller dem detta skydd, att patentkommissionen i sin års-

berättelse för 1863 anser sig böra inleda sin undersökning af patentväsendets

Uppfinningarnas bok. VI. „
«JO
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berättigande med en ursäkt för, att den till pröfning upptar en fråga om egande-

rätten. Afven den senaste patentkommissionen uttalar sig med anledning af

utställningen i Wien för ett fortfarande skydd af den andliga egendomen.

I England nedsattes redan 1852 af parlamentet en komite för under-

sökning af frågan, då af alla de stora industriidkare, hvilkas mening i frå-

gan inhemtades, ingen enda förordade patenträttens upphäfvande. Den be-

römde nationalekonomen Ricardo uttalade sig väl emot denna rätt, men å andra

sidan uppträdde John StuartMill, den värme förfäktaren af närings- och han-

delsfrihetens grundsatser, för uppfinningsrättens skydd. Patent, säger han, äro inga

monopol och göra varan ej dyrare till förmån för uppfinnaren (en uppfinning,

som fördyrar varan, vore ingen uppfinning), utan aflägga blott som belöning

åt uppfinnaren en del af den genom det billigare tillverkningssättet erhållna

vinsten, för hvilken allmänheten har honom att tacka. Att uppfinnaren bör

belönas för den tjenst, han gör samhället, kan ej bestridas, lika litet som

att, om alla hade rätt att göra sig till godo hans talang, utan att behöfva

vidkännas den möda och kostnad, han användt för att bringa sin ide i en

praktisk form, ingen annan än mycket rika och af allmänanda lifvade per-

soner skulle underkasta sig denna möda eller ock staten måste gifva honom

en offentlig belöning. Häremot vore i fråga om uppfinningar af obestridligt

allmänt gagn ingenting att invända, men i allmänhet är en uteslutande rätt

på bestämd tid att föredraga, emedan han ej beror af något slags godtycke,

utan af uppfinningens praktiska värde. Ju större detta är, desto större blir

äfven belöningen och, emedan hon betalas af dem, som draga fördel af upp-

finningen, äfven så mycket rättvisare.

Huru långt godtgörelsen skall sträckas, om rättigheten dertill kan genom

köp från uppfinnaren öfverflyttas på en annan, om det är rätt och billigt,

att allmänheten i all evighet hålles i. beroende af honom eller hans rätts-

innehafvare, eller om det är ändamålsenligt att inom en viss tid frigifva iden,

allt detta är frågor, som ej kunna ovilkorligt besvaras, vid hvilkas undersök-

ning alltid rent praktiska synpunkter, som gent emot den enskildes skyddande

äfven fordra afseende på allmänhetens bästa, tränga sig i förgrunden/ och

hvilka, såsom i olika fall ledande till olika resultat, vi derför här i vår all-

männa betraktelse lemna å sido. Det är nog för oss att ha uttalat den grund-

satsen, att det andliga arbetet måste betalas äfven der, hvarest dess förvärf-

vande ej förutsätter ett omedelbart aftal med arbetaren sjelf. Att uppfin-

ningar äro alster af en andlig verksamhet, alltså andligt arbete, är otvifvel-

aktigt; de böra skyddas; att lägga sig till och tillgodogöra dem utan någon

ersättning åt uppfinnaren är helt enkelt något, mot hvilket hela vår rätts-

känsla på det bestämdaste reser sig.

Man hör stundom invändas, att vissa uppfinningar nödvändigt måste
göras, att idéerna dertill så att säga ligga i luften, att uppfinnaren endast deri-

genom, att han stått på andras skuldror, kunnat lösa sin uppgift, och att allmän-

heten ej är skyldig att betala honom för hvad andra före honom tänkt och ut-

fört. Denna invändning saknar dock all giltighet, ty det är här ej fråga om verk-
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tyget och materialet, utan om det egendomliga sättet att använda dem. Blott

ett enda steg längre, än någon annan gått, är af värde, och tiden samt den

utveckling af skarpsinne, som voro nödvändiga för att det skulle kunna tagas,

äro utgifter, för hvilka han har rätt att fordra ersättning. Patentet skall ej

i en senares hand monopolisera föregående uppfinnares erfarenheter och arbeten,

endast löna ett i en viss riktning gjordt framsteg, som blott en åstadkommit,

men hvilket ej hindrar andra att äfven försöka sig i samma väg.

Då anilinfärgerna först uppträdde inom färgarkonsten, tog uppfinnaren

patent på deras fabriksmässiga framställning. Men kan väl någon vilja

påstå, att färgarkonstens utveckling derigenom hindrats? Alldeles det mot-

satta förhållandet har inträffat. Då ej färgernas användning öfver hufvud,

utan blott ett noga bestämdt användningssätt var patenteradt, bemäktigade

sig kemin snart ett fält, hvars fruktbarhet blifvit ådagalagdt. På hundrade

olika vägar sökte hon uppnå samma mål, och den fördel, den förste uppfin-

naren dragit deraf, blef anledning till, att otaliga andra metoder uppfunnos,

som inom en mycket kort tid försatte oss i ett alldeles nytt färgrike och på
några månader utvidgade vår kännedom om dessa föreningar i långt högre

grad, än som skett under de lika många årtionden, som förflutit från anilin-

färgernas första upptäckande till uttagandet af det första patentet dera. Hade

Perkins ej kunnat erhålla något patent, skulle han måhända äfven utan utsig-

ten till det skydd, som derigenom gafs honom, gjort sin uppfinning, men sä-

kert är, att han aldrig skulle haft att bestå en så kraftig täflan, och vi skulle

väl haft att glädja oss åt den nya violetta färg, den första framgången så-

lunda skänkte oss, men slentrianen skulle helt säkert ännu i dag färga endast

med denna färg, såsom han förut färgat med blåholts och kochenilj. 1837

upptäcktes anilinfärgerna af Runge, i tjugu år häftade vid dem intet patent,

och hvad ha industrin och vetenskapen under denna tid gjort af upptäckten

eller genom henne vunnit? Sedan femton år är hon, såsom många skola säga,

belastad med hundratals patent, men hvad har också ej under denna tid af

henne blifvit? Svaret på denna fråga är talande nog.

Af hvad vi nu sagt till förmån för patentväsendet får man ej, såsom

på senaste tiden en viss del af arbetarna, lasalleanerna, gjort, draga den

slutsatsen, att det är statens pligt att i allmänhet privilegiera arbetet och

särskildt att understödja det mot kapitalet samt göra det oberoende af dess

inflytande. Detta skulle innebära en fullkomlig missuppfattning af sakför-

hållandena. Andligt arbete och mekaniskt arbete äro, som vi sett, till sin

natur fullkomligt olika och låta ej mäta sig med samma måttstock. Det kan

visserligen synas, som vi sjelfva här ofvan med Engel gjort oss skyldiga till

detta misstag, men det kan också blott synas så, ty vi ha ej velat uppställa

något absolut värde för arbetet, utan blott en minimumsats, som måste för-

tjenas dermed, emedan arbetets egen kostnad grundade sig på de der an-

förda värdena. Det andliga arbetet behöfver skydd, emedan hvar och en kan

göra sig till godo andras arbete utan att träda i något ömsesidighetsförhål-

lande till arbetaren, hvilket åter är en följd af de i så hög grad utbildade
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mångfaldigande konsterna, som genast göra hvarje framsteg, hvarje tanke, hvarje

förfaringssätt tillgängliga för allmänheten. I saknad af skydd är det andliga

arbetet ingen vara eller är det åtminstone blott för en enda gång; för att

allmänt göra det till en sådan, som inbringar en skälig ersättning, måste dess

afyttring uteslutande läggas i arbetarens egna händer; deraf patent, förlags-

rätt o. s. v. Det mekaniska arbetet kan i och för sig ha ett absolut värde;

som för det lägsta kroppsarbetet kan bestämmas efter jemförelsen med ång-

maskinens arbete, stenkolets krafteqvivalent. Afven vid högre arbeten, der

skicklighet, eftertanke, fantasi fordras, förblir det åtminstone alltid en vara,

hvars egande endast med arbetarens bifall kan öfvergå till en annan och hvars

relativa värde efter ort och tid ej är underkastadt någon osäkerhet. Och

då det for hvar gång i en viss mängd blott utföres för en endas räkning, är

den derför erhållna godtgörelsen en sak för fri öfverenskommelse. Ingen

behöfver statens särskilda skydd för att ej komma i det läge, att han måste

utan ersättning förrätta ett sådant arbete, liksom å andra sidan ingen heller

skall finna tillfälle att utan arbetarens vilja tillegna sig hans arbete. I fråga

om det rent andliga arbetet deremot kan ingen sådan uppskattning ega rum,

en hvar kan utan godtgörelse sätta sig i besittning deraf; arbetaren måste

derför betryggas i sin eganderätt dertill.

Dessa betraktelser ofver arbetet skulle vi kunna fortsätta ännu längre,

befarade vi ej att för mycket aflägsna oss från grundtanken för det verk,

som vi härmed afsluta. Vårt egentliga ämne var alstringen af värdeföremålen,

arbetet, som frambringar nyttiga alster, den egentliga produktionen. De vägar,

dessa färdiga alster taga för att hinna förbrukningsorten, de krafter, de

för detta ändamål sätta i rörelse, de hjelpmedel, som af samma anledning

blifvit utbildade, tillhöra ett stort område, der den menskliga kraften är verk-

sam på ett helt annat, men derför ej mindre betydande sätt än på det falt,

der vi hittills följt henne.

Genom handeln, som åter måste stödja sig på en inhemsk varualstring,

ha vi inträdt i kretsen af folkens stora samfund. Från jordens aflägsnaste

trakter liksom från vårt närmaste granskap fylla vi vårt behof af allt, som

kan göra oss lifvet lättare och angenämare, och till utbyte sända vi, merendels

med hög kapital- och arbetsvinst, till alla dessa punkter våra inhemska natur-

och slöjdalster. Och så långt ha de europeiska folken i detta hänseende kom-
mit, att t. ex. Ostindien, väfnadsslöjdens ursprungliga hemland, af oss köper

bomullstyg, hvilkas råämne vuxit på dess egen jord, men som vi dock kunna

lemna till billigare pris, oaktadt vägen fram och tillbaka utgör flera tusen mil.

I samma jätteskala har äfven vår samfärdsel vuxit, och ångkraftens

införande kom äfven här just i rätta ögonblicket. I nationalekonomiskt hän-

seende ha jernvägar och ångbåtsfart haft till följd en betydlig besparing af

den vigtiga faktorn tiden. För att tillryggalägga ett visst afstånd behöfva vi

nu, snart sagdt, ej flera timmar än förut dagar, och om den rike förut genom
eget ekipage eller kurirskjuts kunde köpa sig större hastighet, ge dock nu
mera i bantåget första klassens vagnar med sin dubbla passagerarafgift vis-
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serligen större beqvämligbet än den tredjes, men ingalunda hastigare fortkomst.

Med denna snabbare befordran äro äfven förenade en större prisbillighet och

en raskare omsättning, i följd livaraf åter en mindre mängd varor behöfver

hållas i förråd. Men j em vägarna ha ej blott förkortat afstånden, de ha äfven

i den mest storartade skala vidgat områdena för inköp och afsättning af lifs-

förnödenheter af alla slag, af råvaror ej mindre än af slöjdalster. Främst af

alla de följder, denna omhvälfning i hela värt samfärdsväsen framkallat,

måste dock sättas menniskans frigörelse från torfvan, provinsernas och län-

dernas närmande till hvarandra, synkretsens vidgande, det lifligare andliga

utbytet med sina befruktande idéer. När man erfar, att längden af trafikerade

lokomotivbanor i slutet af 1872 utgjorde i Förenta staterna 10 564, i Storbri-

tannien 2 331, i Tyskland 1 838, i Frankrike 1 556, i det europeiska Ryssland

1 056, i Österrike 883, i Italien 552, i Spanien 513, i Belgien 196, i Sverige

och Norge 158, i Holland 133, i Schweiz 123, i Portugal 68 och i Danmark
63 svenska mil, skall man kunna göra sig en föreställning om den ofantliga

samfärdsel, som på en gång framkallat och framkallats af dessa väldiga an-

läggningar.

Liknande, blott ännu mera öfverraskande, äro de verkningar, den elek-

triska telegrafen har att uppvisa. Jernvägar och telegrafer fullständiga hvar-

andra; de hopsmälta i det nittonde århundradets allmänna bild nära nog till

ett och hota att ställa den förflutna tidens förnämsta samfärdsanstalt, posten,

i skuggan. Och likväl måste man ihågkomma, hvilken utomordentlig fördel

framför förflutna tider vi ega endast deruti, att vi kunna sända bref till hvil-

ken punkt af jorden som helst och att vi endast behöfva nedsläppa dem i

närmaste postlåda, för att de riktigt skola komma fram till sin bestämmelseort,

denna må nu ligga på en fjerdingsvägs eller tusen mils afstånd, och till den ena

med ej mindre säkerhet än till den andra, samt till ett pris, som jemförelse-

vis skulle kallas försvinnande litet, om ej våra dagars postväsen kunde stödja

sig på en oerhörd breftrafik.

Allt vigtigt, som tilldragit sig på nästan alla punkter af jorden, få vi

ännu samma dag veta genom vår tidning. Gifva de underrättelser, hon meddelar,

anledning dertill, kunna vi genast medelst telegrafen sätta oss i förbindelse

med aflägset boende affärsvänner eller andra bekanta eller, om ett personligt

sammanträffande blir nödvändigt, på minuten beräkna, huru lång tid vi behöfva .

för att med jernvägens hjelp tillryggalägga det afstånd, som skiljer dem ifrån

oss. De djerfvaste förväntningar, som man ännu för tretio år sedan gjorde

sig om samfärdsmedlens utveckling, ha blifvit vida öfverträffade.

Hvad jernvägarna på fasta landet uträttat för samfärdselns underlät-

tande, det har genom ångbåts far ten skett på verldshafvet, och ej heller

här har man blifvit efter. Posterna från Australien Indien och Amerika

ankomma ej längre till London hela veckor eller en§ dagar sedan de väntats,

utan inträffa i de allra flesta fall på den i posttabellen utsatta timmen. Och

likväl är det här fråga om afstånd af tusentals engelska mil, t. ex. linien

England—Kalkutta af 8 000 eng. (omkr. 1 400 sv.) mil, den 12 000 (2 100 sv.)
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mil långa postlinien London—Melbourne, som på half annan månad tillrygga-

lägges öfver Suez, eller den 15 000 (2600 sv.) mil långa sjövägen från Eng-

land till Nya Zeeland.

Dessa äro dock blott verldshandelns utomordentliga hjelpmedel, så att

säga hans elittrupper, och då vi i tilläggsbandet till Uppfinningarnas bok
få tillfälle att utförligt återkomma till detta ämne, kunna vi till dess uppskjuta

att särskildt om denna del af den stora trafiken meddela närmare statistiska

uppgifter. Från alla delar af jorden sammanströmma varorna i hamnarna

för att här magasineras eller genast försändas till de större platserna i det

inre landet, hvarifrån de ofta först i fjerde eller femte hand komma i den

verklige förbrukarens hand. Från lika många ursprungsorter i det inre landet

komma andra alster, deribland inånga, som först blifvit dit införda för att

genom bearbetning erhålla en ny handelsform. De samla sig i den inre han-

delns hufvudpunkter för att vidare befordras till hamnplatserna och derifrån

sändas åt de mest olika håll. Genom denna organisation af verldshandeln, i

hvilken länk sluter sig vid länk till en kedja, som omsluter hela jorden, blir

det möjligt, att på vissa gynsamt belägna platser alla zoners alster, alla folks

varor finnas hopade, så att vid inträffande brist på en ort det blott behöfs

en hit ingången underrättelse, för att behofvet så fort som möjligt blir fyldt.

Till dessa handelns hufvudpunkter sända alstrarna sina varor, här bestäm-

mas efter tillgång och efterfrågan prisen, härifrån göras de större beställ-

ningarna. Mindre, om ock ännu alltid mycket betydliga handelsplatser ombe-

sörja fördelningen inom mindre handelsområden, och på detta sätt allt vidare

ända till landthandlaren, som endast tillgodoser den närmaste landsbygdens

behof. Och omvändt samla sig åter från husslöjdens arbetsrum, från handt-

verkarens verkstad, från landtmannens lada, från bergsmannens hytta, från

fiskarens båt alstren af alla dessa arbetsgrenar i köpmannens hand för att i

hvarje fall försändas dit, der ett behof gör sig gällande, lika mycket om be-

stämmelseorten ligger i det närmaste granskapet eller tusen mil derifrån.

Hvad är till slut vinsten af hela denna stora och vidlyftiga anstalt för

tillfredsställandet af våra behof? Går allt, hvad vi nu skildrat, blott ut» på
att bättre föda och kläda oss, att försköna våra bostäder, att tillfredsställa

anspråken på beqvämlighet och lyx? Skulle också verkligen ingenting mera

dermed vinnas, vore i sanning redan denna vinst icke att förakta. Men hon är

ej den enda: odlingens mål äro vida högre, menniskans sträfvanden stanna ej

vid det kroppsliga. I samma mån det yttre välbefinnandet blir tillgodosedt,

ökas begäret efter vetande; med större välstånd följa förädlade seder; ju ido-

gare arbetet rör sig, ju mera handel och näringar blomstra, desto mera utveckla

sig äfven konster och vetenskaper: ju rikare den materiela utvecklingen, desto

större framstegen i sedlig förädling och tankens växt. Så till vida var och

är hvar enda uppfinning ett ytterligare framsteg i odling.

Slut på sjette bandet.
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Elektricitetsmaskinen (Otto

von Guericke)
— — — , Ramsdens skifmaskin...— — — , den holtzska

Elektrolysen (Humphrey Davy)
omkr

Elektromagneter, af Sturgeon. .

Elektromagnetisk maskin, se

Maskin.
— — — väfstol, se Väfstol, elek-

tromagnetisk.

Elektromagnetiskt ur, se Ur.

Elektromagnetismen (Örsted)

Emaljeringskonsten, känd af de

gamla och angelsachserna, blomst-

rade i Yeneziai 12:te århundradet.

Emalj färgerna, de ogenomskin-
liga, (Tontin)

Eukaustisk målning, se Målning.

Eolipil (ångkula), Herons af Alex-

andria, omkr
Eolsharpa, se Harpan.

E t e r å n gm a s k i n e n

Etskonsten (Albrecht Diirer)

Etsningen, den upphöjda, på
metall, till aftryck (Carré i Toul)

Expansionsångmaskinen
(Hornblower)
— — — (Robertson)

Fajanser, de äldsta kända itali-

enska, omkr

1558.

1806.

1844.

1869.

678.

1770.

1805.

1824.

1346.

1600.

1729.

1737.

1650.

1766.

1865.

1797.

1825.

1819.

1632.

1781.

1800.

1100.

Fall, lagen för kroppars, upptäckt

och förklarad af Galilei

Fallskärmen, uppfunnen i 16:e

århundradet, först använd af

Lenormand
— — — a f Blanchard

Fanersågen (Renner i Augsburg)

Farmakopen, den första, (på ara-

;
biska) omkr

i
Fartyg, undervattens-, (Drebbel)
— — —

,
jern-, (Mersenne)

\

utförda i England
Fetten, deras natur, utforskad af

! Chevreul

i Fickuren, se Ur.

I F i 1 huggare, i Niirnberg

;

Filhuggningsmaskin (Duverger)

i Filmaskin (Reichenbach) 1804

—

Filthattar, begagnade i Frankrike

omkr
;Fiolen, bekant omkr
I

— — — i sin nu varande gestalt

(Testori i Milano)

I

F i s k g u a n o , i Norge

JFiskodling (C. F. Lund)
i Flamugnar, i England

Flintlåset, uppfunnet i Italien...

;

Flusspatsyra, använd till etsning

af Schwanhard i Niirnberg

Formskär ar konsten, hos kine-

i serna f. Kr
— — — , i Europa omkr
Fosfor, upptäckt af Brandt

:
— — —

9 sjelfständigt framstäld

af Kunckel

|
— — —

s amorf (Schrötter)

Fotogen
! Fotografiska bilder, se Bilder,

I
fotografiska.

jFotometer, af Rumford
i — — — , af Ritchie

I.— — — , af Potter

af Bunsen, efter

I

Foucaults bevis för jordens rota-

|

tion

IFraunhoferska linierna, seLinier.

jFräsmaskinen 1830—

,
jfr Mutterfräsmaskinen.

Fy sharmonikan (Eschenbach)

I

omkr
|Fär gar konsten, bekant for de

|

gamla; det första färgarskrået i

I
Tyskland

150.!— —

1846,

1512,

1824. j

—

1638.

1783.

1785.

1565.

900.

1620.

1720.

1816.

1820.

1419.

1735.

1818.

1400.

800.

1520.

1858.

1761.

1612.

1650.

1670.

1084.

1420.

1669.

1676.

1848.

1855.

1794.

1825.

1830.

1860.

1850.

1835.

1820.

925.
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Färger ur st en kols tjäran

(Bunge) 1837.

Färglära, Newtons 1666.

Färgtryck, i Tyskland 1820.
— — — , inom boktrycket, med

metallplåtar (Congreve i England) 1823.

Färgträextrakt 1839.

Förgyllning, galvanoplastisk, och

försilfring (de la Kive) 1840.

Förstoringsglas (Alhazen) omkr. 1050.

Försäkringsbolag, i Spanien ... 1458.

Förtenning af jernbleck omkr. 1550.

Grabelsbergers system inom steno-

grafin 1819.

Galvanismen (Galvani) 1790.

Galvanografin (Kobell) 1842.

Galvanoplastiken (Jacobi och

Spencer) ; . 1838.

Galvanoplastisk förgyllning,
se Förgyllning.

Garfvarkonsten, redan känd af

egypterna f. Kr 2000.
— — —

,
jfr Snällgarfveri.

Gas, bränbar, af stenkol, känd
i England omkr 1620.

— — — , som upphettningsmedel

vid kokning föreslagen af Clayton 1739.

, som belysningsmedel före-

slagen af Joachim Becher omkr. 1680.

Gaskok n in gsspislar 1824.

Gaslysningen, den första större,

utförd af Murdoch (Watts meka-
niska verkstad) 1798.

— — —
,
patenterad (Winzer) ... 1810.

Gaslysningen, införd i Tyskland

(Lampadius i Freiberg) 1816.
— , införd i Sverige (Göte-

borg) 1846.

Gatlysning, redan i bruk e. Kr. 360.

, påbjuden i London 1414.

Gevär, se Chassepot-, Eld-, Hand-
eld-, Lefaucheux-, Skjut-, Tänd-
nålsgevär.

Gitarrer, i Tyskland sedan..., 1788.

Gjutstål, i England (Huntsman) 1740.

Glas, krön-, (Phil. de Caqueray) 1330.
, i gjutna skifvor (Thevart) 1688.

— — — , flint-, (Ravenscroft) omkr. 1700.
— — —

,
jfr Valstaffelglas.

Glaserade kokkärl af jern, se

Kokkärl.

Glasfönster, funnos i Pompeji;
— — — , målade, kända sedan 999.

Glashyttan, den första, i Eng-

land

Glaspalatset, det första,i London
Glasslipare, i Niirnberg omkr....

Glasspeglar, kända omkr
— — — , tillverkade i Murano

omkr
— — —

}
försilfrade, (Liebig) ...

Glastillverkningen, beskrifven

af Theophilus omkr
, känd i Egypten f. Kr.

—
, i Tyskland e. Kr.

Glasögonen (Alessandro di Spina)

omkr
Glyfografin (Palmer)

Glödstål (Tunner i Leoben) ......

Graderverket (Matth. Meth) ...

Gradmätningen, den första euro-

peiska, (Fernel)

Grafitpennor, se Blyertspennor.

Grekiska elden, se Elden, den

grekiska.

G r u fm ä t n i n g s k o n s t e n , först be-

handlad af Agricola omkr
Grynqvarnar, uppfunna i Tysk-

land

Guano, förd till Europa ,.

— — —
,

jfr Fiskguano.

Guldslageriet, kändt afdegamla;

det nu varande sättet derför öfvadt

i Niirnberg

Guttaperkan, införd till Europa

Gyllentalet, f. Kr
Hackbrädet omkr
Hackelsemaskinen (Lester)

Hakar och hyskor, maskin för

tillverkning af, (Hoyau)

Hammaren, hydrauliska (Water-

house)

H a n d e 1 d v a p e n med luntlås, omkr.
— — — med hjullås (Kuhfuss)...

— — — med flintlås, i Italien...

Handelsbolag, de första, i England

Harmonikan, glas-, förbättrad af

Franklin

— — — , klaviatur dertill (Röllig)

— — — , med glasrör (Chladny)
— — — , med glasstafvar (Quandt)
— — — , klavicylinder-, (Chladny)

, jfr Fysharmonikan, Mun-
harmonikan.

Harpan, urgammalt instrument;

pedalharpan (Hochbrucker)

1557.

1851.

1150.

100.

1308.

1856.

1000.

1600.

1000.

1300.

1840.

1855.

1579.

1525.

1537.

1650.

1802.

1150.

1830.

432.

1536.

1801.

1827.

1858.

1480.

1580.

1650.

1583.

1763.

1786.

1790.

1790.

1799.

1720.
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eols-, (Athanasius Kircher)

Harz, bergverken på, upptagna

omkr
Hejaren (Weber i Niirnberg) ...

— — — , se Anghejaren.

Hjulet, se Kugghjul, Vattenhjul.

Hjullåset på geväret omkr
Hjuluren (Pacificus från Yerona)

omkr
Holländaren, i papperstillverk-

ningen

Humlegårdar, i Tyskland redan

Hvitbetssockret, se Sockret.

Hydrauliska hammaren, se

Hammaren.
myntpressen, so Mynt-

pressen.

— — — pressen, se Press.

Hydrostatiska vågen, se Vågen.

Hy fv elmaskinen (Murray)

, jfr Klyf- och hyfvelmaskin,

Trähyfvelmaskin.

Hy gr o metern (Molineux)
— — — (Saussure)

Häftyget, bekant

Högtrycksmaskinen (Leupold)
— (Evans)— (Trevethick)

Höjdmätningar, barometriska,

de första

Indigo färg ningen, känd afegyp-

terna f. Kr
In duktio nselektriciteten (Fa-

raday)

Insaltning af sill, bekant i Pom-
mern

Inventionshornet (Hempel) ...

—
, jfr Ventilhorn.

Jern, de äldsta verktyg af, kända
f. Kr. omkr

Jernfartyg, se Fartyg.

Jernfärskning medelst masugns-

gas (Sire)

Jernplåtsvalsverk, i England...

Jernskärverk (Dawbeny)
Jern v äg ar (Reynolds i England)

Jernvägen, den atmosferiska, (Val-

lance)

Jernvägen, den första, för den all-

männa samfärdseln, i England...

, den underjordiska, i Lon-

don

Jod, upptäckt af Courtois

AF D£ VIGTIGASTE UPPFINNINGARNA. 603

1660. Jordglob, Behaims, omkr 1492.

Jordledningen, den telegrafiska,

1000.! upptäckt af Steinheil 1838.

1532.
|

Jordmätningen, den första, af

|

Eratostenes f. Kr 228.

iJupiters månar, först sedda af

1580. Galilei 1610.

|

Justeringsmaskinen inom mynt-

850. ningskonsten 1808.

i Kabeln, underhais-, mellan Ca-

1670.; lais och Dover 1850.

820. Kadmium (Stromeyer och Her-

I

mann) *

1818.

Kaffedrickning, i Persien redan 875.

— — — , i Italien 1645.

Kaffehuset, det första, i Kon-
,1 stantinopel 1554.

i
— — — , i London 1652.

Kaffet, infördt i Arabien omkr. 1400.

1814. , odladt på Java 1690.

!

— — —
,
jfr Cikoriakaffe.

Kakaon kommer till Europa 1520.

1679. Kaleidoskopet, (pater Kircher) 1646.

1783. förbättradt af Brewster 1817.

1634. Kali, upptäckt som särskild kropp 1757.

1724. IKaliblått på ylle (Geitner) 1809.

1801. på silke (Raymond) 1828.

1802. Kalium, natrium m. fl., isolerade

genom den galvaniska strömmen

1643.: (Humphrey Davy) 1807.

K a 1 k s a p o n i f i e r i n g vid framställ-

2400. ningen af stearinsyra (de Milly) 1831.

;

Kalo rikmaskin, Ericssons första, 1833.

1832. — — — , förbättrad dc\\ använd 1860.
— — —

,
jfr Varmluftsmaskin.

1128. Kamel, maskin till fartygs liftande

1754. (Baker i Holland) '....". 1658.

Kam mas kin för bomull (Schlurn-

berger) 1845.

1200. Kampeschträet, infördt i Eng-

land : 1570.

Kamptulikon 1862.

1836.
i

Kantningsmaskin, Castaings, ... 1685.

1754. Kardor, maskin för tillverkning

1618. af, uppfunnen i Paris 1750.
1767.'

,
jfr Cylinderkarda.

Karduan, läder från Cordova ... 950.

1826. Karmin, uppfunnet i Pisa 1580.

Karminberedning, sättet för,

1825. bekantgjordt af Hornberg 1695.

Kartor med bestämning aflängd-

1863. och breddgrader (Ptolemeos)

1811. e. Kr 135.
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— — — i träsnitt, af den tyske

munken Donis 1467.

Kassaskåp, brandfria, (William

Marr) 1834.

Kastmaskinen, känd f. Kr 400.

Kattuntryckeriet, det första,

i Berlin, grundadt 1742.

Kautsju, bekant i Europa genom
Condamine 1755.

— i trådar (Stadier) 1820.

K au t sjurör (Grassart) 1791.

Kedjebro, se Broar.

Kedje maskin en (Wright) 1839.

Kemin, den nyare, grundlagd

genom Lavoisiers arbete om för-

bränningen 1778.

Kemitypin (Piil) 1845.

Keplerska lagarna, se Lagarna.

Ketting, tågverk af, på fartyg ... 1811.

Kinabarken, förd till Europa 1649.

Klarinetten (Denner i Nurnberg) 1696.

Klicheringsmaskin, Careys 1786.

Klistringsmaskinen 1803.

Klockor förekomma redan i forn-

tiden; användas först i kyrkorna

genom biskop Paulinus af Nola 400.

Klor blekning i pappersfabrika-

tionen, se Papper.

Klorkalksblekningspulver
(Mac Intosh) 1798.

Klyf- och hyfvelmaskiner för

tändstickor
" 1820.

Knallgasmaskinen (Bersanti och

Matteucci) 1858.
— (Hugon) 1858.

(Lenoir) 1860.
— — — (Otto och Langen) 1866.

Knall guld (BasiliusValentinus) om-

kring medlet af 15:e århundradet.

Knallhattarna (Bellot i Paris)... 1820.

Knallpulvret (Tachenius) 1666.

Knallsilfret (Berthollet) 1788.

Knappnålsmaskinen (Hunt) ... 1817.

(Rauschenbach) 1859.

Knypplingen, se Spetsknyppling.

Kobolt, upptäckt af Brandt 1735.

Koboltblått (Höpfner och Thé-

nard) 1824.

Kobolt glasyr (Chr. Schurer)omkr. 1550.

Kocheniljen, dess egenskap af

djur upptäckt af Acosta 1530.

, överflyttad till Haiti .. 1777.
— — — Canarieöarna 1827.

Kokkärl af jern, glaserade, i

Lauchhammer 1815.

Ko kon ger, förda till Konstanti-

nopel från Kina omkr 550.

Kollodium (Maynard i Boston)... 1848.

Kollodiummetoden, fotogr.

(Archer) 1851.
— — —

,
jfr Tanninmetod.

Kolsvafla (Lampadius) 1796.

Kometbanan (Halley) omkr 1700.

Kompassen i sin nu varande ge-

stalt (Elavio Gioja från Amalfi) 1302.— — —
,

jfr Magnetnål.

Kompensationspendeln (Gra-

ham) 1715.
— — —

,
jfr Rostpendel.

Kompositionspedalen på orgeln

(Bishop). 1809.

Konservering af Ii fs medel
(Appert) 1804.

Konstblekningen med klor (Ber-

thollet) 1785.

Konstqvarnar 1812.

Köper nikanska solsystemet, se

Solsystem,

i Kopieringsmaskinen (Watt)... 1780.

Kopparstick med två färger (Jo-

hann von Bocholt) 1491.
— — — med flera färger (Los-

mann) 1626.

Koppar stick ar konsten, i Tysk-

land (Ruprecht Riist) .... 1440.

, i Italien (Tommaso Fini-

guerra), omkr 1450.

Kopparsticksmaskinen (Turrel

i London) 1803.

Koppympningen (menniskokop-

por), bekant i Europa genom
Emanuel Timonus 1713.

— — — genom lady Montague 1721.
— — —

,
jfr Vaccinationen.

Korallborrningsmaskinen
(Hoffmann) 1840.

Kranen, vrid-, (Otto von Guericke) 1650.

Kräpp, odlad i Tyskland före ... 1574.

Kretslopp, blodets, upptäckt af

William Harvey 1619.

Krom, upptäckt af Yauquelin 1798.

Kronometern, se Ur.

Krutet, i forntiden kändt af kine-

serna och inderna;

— — — , beskrifvet af Marcus
Graecus i slutet af 9:e seklet;
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användt för krigsbruk i Ljusets hastighet, Fizeaus metod

Spanien i ll:e seklet; för mätning af 1849.

— — — , användt vid bergspräng- — — — , mätning af, genom för-

ning på Harz omkr 1200. mörkeisen af Jupiters månar
-— — — , omtaladt från Egypten (Eömer) 1676.

af en arabisk skriftställare omkr. 1250.!— — — polarisation (Malus) ... 1808.
— — — , användt i Spanien vid Ljus form ar af tenn (Freitag i

belägringen af Niebla 1257. Gera) 1760.

, beskrifvet af Roger Bacon Lokomotivet, det första, (Treve-

omkr 1280. thick) 1802,

, i Tyskland (Berthold | (Stephenson) 1814.

Schwartz) omkr 1330. Luft bal o ngen, bekant i Kina... 1306.

, användt vid bergspräng- — — med uppvärmd luft, den

ning i Freiberg 1615. första (don Guzman) 1736.
— — —

, jfr Bomullskrut. med uppvärmd luft (Mont-

Krutqvarnen, den första, i golfier) 4 juni 1783.

Liibeek 1360. — —
- — med gas (Charles) 27

Kugghjulen, bekanta(Ktesibios)f.Kr . 150. aug 1783.

Kulorna, se Spetskulor. — *— —
. jfr Montgolfleren.

Kupolugnen (Wilkinson) 1794. Luftpumpen (Otto von Guericke) 1650.

Köttextrakt (Liebig) 1865. Luftresan, den första, (don Guz-

Ijack, i Kina och Japan urgam- man) 1736.

malt; det äldsta kända sigill af — — — (Pilåtre de Hozier och

sigillack från 1553. markis d'Arlande) 21 okt 1783.

Laddstockar af jern (Leopold af Luftskepp (Laurent) 1709.

Dessau) 1730. Luppqvarnen (Hartopp) 1805.

Lagarna, keplerska 1619. Luren (Athanasius Kircher) 1648.

Lampa med dubbelt luftdrag (Ar- Låset, det franska, (Freitag i Gera) 1732.

gand) 1786. , kombinations-, (Boissier) 1778.
— — —

,
jfr Carcel-, Moderator-, — — —

,
jfr Bokstafs-, Bräma-,

Säkerhets-, Urlämpa.
,

Flint-, Hjul-, Perkussionslås.

Lampglaset (Quinquet), omkr.... 1756.
|
Längddelningsmaskinen (de

Lapistryck (Köchlin) 1809.! Chaulnes) 1768.

Laterna magican (A. Kircher) 1640.
;

Magnesium, först framstäldt af

Lefaucheuxgeväret 1832.; Bussy 1829
Leidenflaskan (Kleist) 1745.

;

Magneten, bekant i Kina f. Kr. 2400.

Lifförsäkringssällskap (biskop
j

Magnetnålen (Flavio Gioja) omkr. 1300.

Allén i England) 1706.; , jfr Kompass.
Linier, fraunhoferska, första be- i Majsen, förd till Europa 1493.

stämning (genom Fraunhofer) 1814. ; Manometern (Otto von Guericke) 1660.

Litofanier af porslin 1827. , metall-, (Schinz) 1845.

Litografin (Senefelder) 1798. i Maskin, elektromagnetisk, (dal

Ljus af spermaceti, i Wien 1742. Negro) 1834.

af paraffin (Young) 1851. (Jacobi) 1835—1839.
— — — af stearin (Chevreul och — — — (Page) 1838.

Gay-Lussac) 1825. — (Stöhrer) 1844.

(de Milly) 1831. Maskinpressen (Friedrich König) 1804.— — —
,

jfr Vaxljus. — — — , använd till tryckning af

Ljusbilder (Niepce i Frankrike) 1814. Times 1814.
— — —

, på papper (Talbot) ... 1838.; jfr Boktryckar-,Tryckpress.—
, förbättrade (af Daguerre) 1839. Maskinspik (Perkins) 1795.

Ljuset, det drummondska 1826. Masugnsdriften omkr 1600.
— , det elektriska (Jacobi) 1847. Meridiancirkeln (Eömer) 1700.
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Messing (Ebner i Niirnberg) 1533,

Metallen, roseska, omkr 1770.

Metallbarometevn (Schinz) 1845.

Metallmoaré (Alard i Paris) 1814.

Metalltermometern (Breguet)... 1817.

(Holzmann) 1819.

Metalltryckningen , 1816.

Metalltrådsdragningen (Rudolph
i Niirnberg)....

"
1340.

Metalltrådslinan (Albert i Klaus-

thal) 1822.
Metalltrådsväf, tillverkning af,

på stol 1811.

Metersystemet, det franska 1799.

Mikrometern, se Trådmikrometer.

Mikroskopet (Zach. Jansen i

Middelburg) 1590.— — —
,

jfr Solmikroskop.

Mineralsystemet, det första,

uppstäldt af Agricola omkr 1530.

Miniégeväret 1849.

Moderatörlampan (Franchot) ... 1837.

Montgolfieren 1783.
— — —

,
jfr Luftbalong,

Mulejennyn (Samuel Cromp-
ton) 1774—1779.

Munharmonikan (pater Kircher) 1650.
, den nu varande, (Eschen-

bach) 1806.

Munlack, omkr 1600.

Mutterfräsmaskinen 1830.

Myntpressen (Uhlhorn) 1817.

, hydrauliska, (Perier) ... 1797.

Målning, enkaustisk, känd af de

gamla, åter uppfunnen i Europa
af Lukas Cranach 1516.

— — —
, fullkomnad af Caylus .. 1753.

Mätartaflan (Gemma Erisius) ... 1526.

, bekant genom Praetorius 1611.

MTatron, som särskild kropp 1757.
— — — , undersvafvelsyrligt, fixe-

ringsmedel inom fotografin (Her-

schel) 1819.

Nattvakter, ur för kontroll på, i

England 1808.

N a t u r a 1 i e s am 1 i n g a r , Erancesco

Calceolaris, de äldsta i Italien 1584.

Natursjelftrycket 1847.

Nebulosorna, först observerade af

Simon Marius 1612.

Nettelduk, i Dresden 1723.

Nickeln, upptäckt af Cronstedt... 1751.

. |Niellering, känd i forntiden, å nyo

upptagen i 13:e seklet.

Nielloaft rycket (MasoEiniguerra) 1452.

Nitmaskinen (Eairbairn) 1838.

Nitroglycerinet (Nobel) 1864.

Nivelle ringsinstrumentet
(Mitis) 1831.

|Nonien (Nunez) 1542.
!

—
, förbättrad af Vernier... 1631.

Noterna, musik-, utgjordes hos

de gamla af bokstäfver.

— — —, de nu varande, (Guido

di Arezzo) 1022.

; , i träsnitt 1473.
— — — , i boktryck med typer, i

Italien (Petrucci) omkr 1502.
i , i Erankrike (J. Sauleque) 1558.

—, i Tyskland (Breitkopf) 1752.

;

Nåltillverkning, handtverks-

mässig, i Niirnberg 1370.

i på maskin 1811—1816.
lOceaniska ångbåtsfarten, se

Angbåtsfarten.

1 j m å 1 e r i , förbättrad användning
af 1410.

O lj målningstryck, kopior af olj-

målningar (Liepmann) 1822.

Omni busen, första iden till, skall

förskrifva sig från Pascal; den
första i Paris 1662.

, den nyare, uppkom i Paris 1828.

i

— — — , infördes i London 1829.

Orgeln, vatten-, (Arkimedes) f. Kr.

omkr. 220.
— — — , väder-, (Ktesibios) f. Kr.

omkr 120.

:

— — — , hans införande vid guds-

tjensten (påfven Yitalianus) 650.

1
— — —

,
jfr Kompositionspedal.

;Orselj, som färgämne först an-

vänd i levanten 1200.

iOsmium, upptäckt af Tennant ... 1803.

! 1? a k e t b e fo r d r i n g genom luft-

tryck (pneumatic despatch com-

pany) 1859—1863.
Pallas, upptäckt af Olbers 1802.

Panoraman (Breisig i Danzig)... 1763.

I
P a n 1 1 å n i n g s k o n t o r (munken

Barnabas Interramensis i Perugia) 1464.

! Papier-maché (Martin) omkr. ... 1740.

Papins gryta (Denis Papin) 1681.

I

Papper af bast, i Kina, f. Kr. ... 160.

|

— — — af linnelump, uppfunnet
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af kineserna e. Kr 95.

— — —
,
genom araberna fördt

till Europa e. Kr 710.

, i Italien omkr 1340.
— — —

. af asbest, i Tyskland 1720.

af läderaffall (Thield) ... 1780.

i långa banor (Robert

i Essonne) 1799.
— — —, klorblekningen använd

på, (Fischer) 1800.
— — —

,
jfr Bomullspapper.

Pappersbruket, det första, vid

Fabriano i Marc Ancona 1340.
— — —

, det första, i England... 1588.

Pappersmaskinen (Robert i Es-

sonne) 1799.—
, förbättrad af Fourdrinier

och Donkin 1803.
— — —

,
jfr Cylindermaskin.

Pappersmatriser (Genoux) 1829.

Pappersmynt, i Kina e. Kr 807.

Papyrogr a fin, stentryck på pap-

persplattor (Senefelder) 1817.

Paraboliska brännspeglar, se

Brännspeglar.

Paraffin (Reichenbach) 1830.

Par af fin ljus, se Ljus.

Paraplyer, kända i Kina f. Kr. 1200.
— , att fällas ihop, i Italien 1670.

, införda i England 17*$1.—
, i Frankrike redan 1640.

Parasoll, kända i Assvrien och

Kina f. Kr. .. * 1200.—
, åter i bruk omkr 1600.

Parksin, 1862.

Pastellmålning, använd redan af

Leonardo da Vinci; (Vouet i

Paris) 1620.

Patent, i England 1623.

Pattin son e ring 1833.

Pedalharpan, se Harpan.

Pendeln, använd till tidmätning

(Galilei) 1632.
— — — , lagen för, (Galilei) 1583.

, jfr Kompensations-, Re-

versions-, Rostpendel.

Pendel regulatorn på ångma-
skiner 1784.

Pendel ur et (Huyghens) 1657.— mec[ kompensationspen-

del (Graham) 1715.

Pennorna, se Blyerts-, Grafit-,

Skrif-, Stålpennor.

Pergament, i Grekland f. Kr.... 200.

, i Tyskland 1280.

, fabrik i Niirnberg 1337.

Perkussionslåset (Forsythe) ... 1807.

Perlor af glas, i Murano 1482.
'; af hvitfiskfjäll (Jacquin) 1656.

!

Perrotinen (Perrot) 1834.

Perspektiviska afbildningar,
se Afbildningar.

Pianoforte (Bartolomeo Cri-

stofali) 1711.

Pistoler, bekanta omkr 1364.

med vridmekanism, mar-

kisens af Worcester 1661.
— — —

, jfr Revolvern.

Planimetern (Gonella) 1825.

(Opikofer) 1827.

Platina, förd till Europa af Wood 1741.

Platinaelddon, se Elddonet.

Platå, luftpumpens, (Papin) 1674.

Plombinen, reliefvalstryckraaski-

nen (Ebinger) 1800.

Pläterade varor, se Varor.

Polarisation, se Ljusets polarisation.

Porslinet, i Kina f. Kr 185.

, kom till Europa 1518.
— — — , framstäldt af Böttger i

Tyskland 1709.
—

,
jfr Wedgwoodkärl.

Portlandscement (Smeaton) 175,9.

Poster, i Persien f. Kr. omkr. ... 550.

, i Frankrike 1622.'

, i Tyskland 1516,
— — —

,
jfr Snällpost.

Potatisen kom efter Perus eröfring

genom spaniorerna först till Europa;

infördes till Irland af Hawkins 1565.
— England af Drake 1586.

Power-loom, den mekaniska väf-

stolen (Cartwright) 1784,
— — — (Vaucanson) 1745.

(Roberts) 1825.

Press, hydraulisk, (Bramah) 1796.
", hydrostatisk, (Neal) 1806.

— — — , till tryckning på läder

o. s. v. (Lobsinger i Niirnberg) 1560.

, till smidning (Smith)... 1854.

Presshammare (Haswell) 1861.

Presspapp, i England 1760.

, i Tyskland (Kanter iKönigs-

berg) 1780.

Puddelstål, i Limburg a. d. Lahn 1834.

.

Puddling med gaseldninsr 1840.
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Puddlingsprocessen (Cranage) 1766.
|

Salmiak, f. Kr 80.

— — — (Oort) 1781. !
Sawgin, maskin till att skilja

Pumpen (Ktesibios) f. Kr. omkr. 150.! bomullen från hylsan (Whitney) 1793.

Purpur, bekant f. Kr 1500.
j

Schweinfurtgrönt 1814.

Pyroforen, sjelftändaren (Horn- jSegnerska vattenhjulet, se

berg) 1710. Vattenhjulet.

Pyrometern (Muschenbroek) 1731. Segringshyttor, i Tyskland 1350.

(Wedgwood) 1782.
|
Sekunduret (Peurbach) 1500.— — — (Guvton-Morveau) 1808. Selenet, upptäckt af Berzelius ... 1817.— (Daniell) 1821.

|

Selfaktorn (Strutt) 1790.

(Mumann) 1832. — (Kelly) 1792.

(Petersen) 1833. (Roberts) 1825.
— (Mill) 1827.

,
jfr Spinnmaskin.

— (Ericsson) 1850. Serpentin, bearbetad i Sachsen 1546.

Pyrotelegrafen (Leon) omkr. ... 862.
j

Sextanten, se Spegelsextant.

Pyroxylin (Braconnot) 1833. ! Sidenväfverier, i Lyon 1515.

Pytagoras' sats (om hypotenusan) Siffrorna, de arabiska, kända i

f. Kr. omkr 550. Indien i 6 :e århundradet, derifrån

Q v ar nen, se Gryn-, Konst-, Krut-, af araberna införda i Spanien

Lupp-, Skepps-, Sockerrörs-, omkr. 980; genom Gerbert(påfven

Valk-, Vatten-, Väderqvarn. Sylvester II) införda i Frankrike

Raketer, först omnämda af Mar- omkr. 990; förekomma i astro-

cus Graecus e. Kr. omkr 900. nomiska tabeller omkr 1100.
— — — , congreveska (Congreve) 1804.

i
— — — , i offentliga inskrifter

— — —
, jfr Brandraketer. först från 14:e århundradet, i ur-

Regenerator sugne n (Siemens) 1857. kunder mycket sällan före det

Reglering, ångmaskinens, (Pot- ! 15:e århundradet.

ter) 1718. 1 Sigillack, se Lack.

Regnbågen, förklaring af, genom
j

Sikten i mjölqvarnarna 1550.

Theodorik från Apolda 1300.
|

Silfvermy nt, f. Kr 800.

Repeteruret (Barlow i London) 1676. Silhouetter uppkommo 1757.

Repetitionscirkeln (Börda) 1786. Siliciura, upptäckt af Berzelius 1823.

Reversionspendeln (Bohnenber- Silke, redan i bruk f. Kr 2000.

ger) 1810. Silkesodling, införd på Sicilien 1146.

Revolvern (Colt i Amerika) om-
i

Sill, insaltning af, i Pommern ... 1128.

kring 1830; första patentet 1835. j , förbättrad afBeukels 1397.
— — —

,
jfr Pistoler.

j

Sjö ur, se Ur.

Ridsadeln, e. Kr 380.
j

Skedvatten 800.

Riftyget på elektricitetsmaskinen
|
Skeppsankaren, f. Kr 800.

(Giessing) 1740.
|

Skeppsqvarnar, e. Kr 540.

Romancementet, (Parker) 1796.
!
Skeppsskrufven (Daniel Ber-

Roseska metallen, se Metallen. noulli) omkr 1752.

Rostpendeln (Harrison) 1726.
j

(Delisle) 1823.
—

,
jfr Kompensationspendel. ! — — — (Paucton) 1768.

Rubidium och cesium (upp- | — — — (Ressel) 1825.

täckta genom spektralanalysen) 1860.1— — — (Sauvage) 1832.

Rubinglaset åter framstäldt (Biih- | — — — (Smith) 1835.

ler och Schweighäuser) 1811.
i

— — — (Ericsson), 1837.

Rörbron, den första, öfver Con-
j

Skjutgeväret, omkr 1840.

wayfloden. bygd af Stephenson 1848. — — — , det refilade, användt i

Rorpressningsmaskinen (De- Leipzig 1498.

• yerlein) 1810.
i

— — — , Minié-, (Minié i Vincen-

Sadeln, se Ridsadeln.
|

nes, Norton i Liverpool) 1849.
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Skorstenar, allmännare i bruk i Spermacetiljus, se Ljus.

England på 1100-talet. Spetsknypplingen, införd i Yad-
Skrifpennan, före 600. stena af birgitthierna i 15:e seklet;

Skrift, demotisk, i Egypten f. Kr. 600. > genom Barbara Uttmann 1561.

Skrufblåsmaskinen, cagnar- Spetskulorna 1 840.

dellen (Cagnard Latour) 1809. Spik maskinen (Clifford) 1790.

Skrufskärningsmaskinen 1838. i (Todd) 1818.
— — — , den sjelfverkande, upp- ; — — — (C. Gustafsson) 1862.

funnen af Eechsteiner 1854. Spinning-frame (John Wyatts
— — —

,
jfr Träskrufmaskin. spinnmaskin) 1738.

S krufven, se Skepps-, Vattenskruf, Spinn ing-jenny (Hargreaves) ... 1767.
skruf. Spinnmaskinen (Arkwright) 1768.

Skärkronan 1803. — (Crompton) 1775.

Skördmaskinen (Boyce i Eng- (Roberts) 1825.
land) ! 1800.! for lin (Girard) 1810.— (Smith) 1811.

,
jfr Selfaktorn.

— — — , förbättrad af Mac Cor- Spinnrocken (Jurgens i Waten-
mick 1840. biittel) . 1530.

Slagur, i Italien, orakr 1288. Spiralfjädern i uret (Huyghens) 1674.

Slangar till brandsprutor (van Spiralfj äderur, se Ur.

der Heyde i Amsterdam) 1672. Spislar, i Tyskland.... 1325.

utan söm (Bock i Leipzig) 1720. ! Spolmaskinen 1800.

Sniderimaskin för träreliefer ... 1843. Språkröret (Samuel Morland) ... 1670.

Snällgarfveriet 1775. Stearinljus, se Ljus.

Snällposten, i Frankrike 1817. Stenborrning för bergsbruket

, i Tyskland 1821.
j

(Goslar) 1150.

Sockerröret, odladt på Sicilien 1148. Stengodskärl (Eler i England) 1690.
— — — , kommer till Madeira... 1420. Stenkol som brännmaterial i New-
Sockerrörsqvarn .„ 1166. castle 1245.

Sockret, i bruk hos araberna 850. Stenografin (Willis) 1602.
— '-

, beredt i Europa 1180. | (Cossard) 1650.
— — — , hos hvitbetan uppvisadt

\

— — — (Byrom) 1720.

af Marggraf 1745. (Tavlor) 1786.
— — — , ur stärkelsen (Kirchhof — — — (Bertin) 1792.

i Petersburg) 1811. (Gabelsberger) 1819.

, jfr Hvitbetssocker. (Pitman) 1837.

Solmikroskopet (Lieberkuhn) ... 1735. (Stolze) 1841.

Solsystem, Copernicus' ...., 1506. — — — (Arends) 1850.
«—

, offentliggjordt 1543. Stensnideri (von Berguen) 1475.

Spegelsextanten (Hadley) 1731. Stentrycket (Senefelder) 1798.

Spegelstereoskopet(Wheatstone) 1838. Stereokromin (Fuchs och Schlott-

Spegelteleskopet (pater Zucchi) 1616. hauer) 1846.

Speglar, folierade, (Raymundus Stereoskop (Wheatstone) 1838.

Lullus) 1290. , Brewsters prism- 1850.

Speglar, gjutna, (Thewart i Frank- , jfr Spegel-, Telestereoskop.

rike) 1688. Stereoskopbilder (BaptistaPorta) 1599.

, försilfrade (Drayton) ... 1844. , alstrade på fotografisk väg 1844.

, (Liebig) 1856. Stereotypin (Muller), omkr 1700.

Spektralanalysen, de första — — — (Ged) 1729.

elementen af, (Brewster) 1822. (Didot) 1790.

(Herschel) 1827. (Stanhope) 1804.

— , utbildad af Kirchhoff — — — , använd i boktrycket

och Bunsen 1860. (Watt)
.'

1816.

Uppfinningarnas bok. VI. **"
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Stickning, bekant i Frankrike... 1547.

Stiftmaskinen 1811—1816.
Stilgjutningsmaskinen, bekant

i Paris 1815.

(White) 1835.

Strumpväfstolen (William Lee) 1589.

Strykstickorna, omkr. 1832.
— — —

, jfr Antifosforstrykstickor.

STtuccatu rarbete (Margaritone)... 1280.

Stålet, se Bessemer-, Gjut-, Pud-

del-, Uchatius-, Volframstål.

Stålpennan (Wise i England) ... 1803.

Stålsticket, dekarboniserings-

metoden (Charles Heath) 1820.

Stökiometrin (Dalton) 1803.

Sva fv elsyra, tillverkning af, genom
förbränning af svafvel (Libavius)

omkr 1600.

Svartkonsten inom kopparsticke-

riet (Siegen) 1642.

Svedning, med gas 1817.
— — —

, jfr Cylindersvedning.

Svart valsen, den elastiska, (Gan-

nal) 1819.

Symaskinen, Weisenthals första

försök 1755.

(Duncan) 1804.

(Madersberger i Wien) 1814.

(Thimonnier) 1830.—
, med skyttel (Hunt) 1834.

— — —
?
med dubbeluddig nål

(Greenough) !". 1842.

(Elias Howe) 1845.

(Singer) 1851.
— — — , med gripare (Wilson)... 1851.

(Grover-Baker) 1851.

Synålar fnnnos i Tyskland redan 1370.
Sågen, se Band-, Cirkel-, Fanersåg.

Sågverk, de äldsta i Tyskland i

slutet af 13:e århundradet.

Såningsmaskinen (Giovanni Ca-

vallina), före 1600.
— — — (Josef von Locatelli i

Klagenfurt), omkr 1660.— (Tull) ;... 1710.

(James Cook) 1784.

Säkerhetslampan (Davy) 1815.

Sänklodet, f. Kr *.

500.

Sätt- och afläg gn in gs maski-
nen (Sörensen) 1850.

Sönderdelning, vattnets, genom
den galvaniska strömmen 1800.

Taflorna, de alfonsiniska 1252.

Taktmätaren, Mälzels 1812.

Tanninmetoden (Russeli) 1861.
— — —

,
jfr Kollodiummetod.

T an talet, upptäckt af Berzelius 1824.

Tapeter, före 800.

Tegelmaskinen (Pollock) 1869.

Telefonen (Reis) 1861.

Telegrafen, Kesslers eldtelegraf 1617.
— — — , den optiska, (markisen

af Worcester) 1633.
— (Hook) 1684.

(Chappe) 1790.
— — — , den elektriska, försökt

af Winkler 1746.

(Lesage) 1774.
— — — , den galvaniska, (Sömme-

ring) 1808.

, den elektriska, med visare

och urverk (Ronalds) 1816.
— — — , den elektromagnetiska,

(Gauss och Weber) 1833.

, skrif-, (Steinheil) 1837.

, tryck-, (Morse) 1837.
— — — , den galvaniska ström-

mens ledning tillbaka genom
jorden, upptäckt af Steinheil ... 1838.

— — — , den pneumatiska, (Row-

ley) 1838.
—

, visar-, (Bavy) 1839.
— — — , dubbeltelegrafering (Ed-

lund) 1854.
— — —

,
jfr Pyrotelegraf.

Teleskopet (Lippershey) 1608.
— — —

,
jfr Spegelteleskop, Tuben.

Telestereoskopet (Helmholtz)... 1857.

Termometern (Drebbel) 1609.
— — —

,
jfr Metalltermometer.

Titanet, i rent tillstånd fram-

stäldt af Wöhler 1848.

Tobaken, införd i Europa af Her-

nandez 1558.

Tomrummet, torricelliska (Torri-

celli) 1643.

Torjord, upptäckt af Berzelius ... 1828.

Torkningsmaskinen, se Centri-

fugal-, Angtorkningsmaskin.

Tornur, se Ur.

Torricelliska tomrummet, se

Tomrummet.
Triangulering, använd vid grad-

mätning (Snellius) 1615.

Tryckpressen, den första, af jern 1820.

1
— —

• — ,
jfr Boktryckar-, Maskinpress.
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T ryck vals en, kattun-, af koppar

med fördjupad gravyr (James

Barton)
".

1805.

Trådmikrometern (Auzout) 1666.

Trämassa, i papperstillverkningen

(Keller) 1845.

Träskrufmaskinen 1845.
—_ — —,

}
jfr Skrufskärningsmaskin.

Träslipningsmaskinen, i pap-

perstillverkningen (Volter) 1846.

Träsnidarko nsten, öfvad hos

egypterna till utsiring af mumie-
kistorna, i Indien till förfärdi-

gande af kattun- och i Kina af

boktrycksformar; som kortskärar-

konst i Europa omkr 1400.
— till bildtryck 1423.

— — — , med flera färger, chia-

roscuro (Pilgrim) 1480.

Tröskverket (Ambotten) 1670.

(Meikle) 1785.

Tuben (Lippershey) 1608.

(Galilei) 1609.

(Kepler) 1620.—
, akromatiska, (Hall) 1733.

-, dialytiska, (Plössl) 1832.
— — —

•,
jfr Teleskop.

Tunneln (Vesey) 1804.

Turbinen (Burdin) 1826.

Turkiskt-rödt, färgning med,

känd i Indien, kom till Frankrike 1747.

(Fournevron) 1827.—
• (Hensehel) 1837.

(Nagel) 1839.

(Jonval) 1841.

Tvåfärgsmaskinen (Konig &
Bauer) 1867.

Tvål, känd af romarna f. Kr 80.

Tvättmaskinen (Stender) 1754.

Tygtrycket, i Tyskland i slutet

af 1600-talet.

Tyngdlagen (Newton) 1665.

Tåg, platta (Miigling i Tyskland) 1796.

Täckvagnar, bekanta 1457.

Tändnålsgeväret, mynningslad-

dare (Dreyse) 1827.—
, bakladdare (Dreyse) 1835.

Tändstickorna, se Strykstickor.

TJchatiusstålet 1856.

Ultramarin, kändt af °;rekerna

f. Kr X 200.— konstgjordt (Guimet) ... 1828.

Undersvafvelsyrligt natron, se

Natron.

Undervattens fartyg, se Fartyg.

Undulationsteorin (Hooke) 1665.

(Huyghens) 1672.

Universal valsverk (Daelen) 1848.

Ur, elektromagnetiskt, (Steinheil)... 1839.

, fick-, (Peter Hele) 1510.
— — — , spiralfjäder-, (Haute-

feuille) 1674.

, torn-, omnämda af Dante 1288.
— — — , sjö-, kronometrar (Har-

rison i England) 1725.
— — —

,
jfr Ankargångs-, Hjul-,

Pendel-, Eepeter-, Sekund-, Slag-,

Vattenur.

Uran, upptäckt af Klaproth 1789.

Urlampan (Carcel) omkr 1800.

Utställningen, den första 1756.

Vaccinationen, införd af Jenner 1796.
— — —

,
jfr Koppympning.

Vagnar, se Täckvagnar.

V a 1 d h o r n e t , inventionshornet

|

(Hempel) 1754.

|

Valkqvarnar, kända omkr 1000.

|

Yalstaffelglas 1832.

;

V a 1 s t r y c k s m a s k i n e n (Oberkampf)l 780.
Valsverk, det första i Sverige,

bygdes af Chven på Bergsund... 1806.
— — —

, jfr Jernplåtsvalsverk,

Universalvalsverk.

V a rm 1 u ft s m a s k i n e n
,
pyreolofor

! (Niepce) "... 1806.

(Stirling) 182/7.

(Ericsson) 1833.
— — — (Laubereau) 1860.

(Hoper) 1864.

(Shaw) 1866.
— (Lehmann) 1869.

Varor, pläterade, (Th. Bolsover)... 1742.

Waterspinnmaskine n(Arkwright)l 768.

Vattenglaset, kändt af Bas. Valen-

tinus omkr 1420.
— — — , af Fuchs förordadt till

teknisk användning 1425.

Vattenhjulet, bekant f. Kr.

, det horisontala, (Poncelet) 1826.
— — — det segnerska 1750.

Vatt en orgel, se Orgel.

V ätten pel ar maskin en (Denisard

och Dueille) 1731.

(Winterschmidt i Harz) 1748.

Vattenqvarnen, i Rom omkr. 1.
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400.V att e n skr ufv en, bekant f. Kr.

Yattentrycksmaskinen (Shok-

lizh) \ 1846.

(Bamsbottom) 1862.

Vattenur, f. Kr 400.
|

Vaxljus, kända i Byzantion 300.
j

Vaxmåleri, f. Kr 100.
j

Wedgwoodkärl (Wedgwood) 1755.

Veken, den kemiskt beredda, för

stearinljusen (Milly) 1831.

Ventilhornet (Kölbel) 1760.

(Stötzl) 1815.

— — —
,

jfr Inventionshorn.

Ve ridsutställningen, den första,

i London 1851.

Vinkelmåttet, f. Kr 1200.

Vin rank an, planterad i Tyskland

genom kejsar Probus 276.

Vippan, för knappnålshuvudens

påsättande i Niirnberg 1680.

Volframstålet 1856.

Voltas stapel (Volta) 1800.

Vulkanisering af kautsju (Lii-

dersdorff) 1832.

Vågen, redan känd af de gamla;

— — — , decimal, (Quintenz) ... 1821.

, hydrostatiska, e. Kr. ... 450.

Väderbössan (Gester i Niirnberg) 1430.

(Hans Lobsinger i Niirn-

berg) 1560.

Väder orgel, se Orgel.

Väderqvarnar omkr 1040.

—, med vridbart tak, i Flan-

dern 1650.

Väderregulatorn på orgeln

(Bishop) 1828.

Väduren, den hydrauliska, (Mont-

golfier) 1792.

Väfmaskinen (BrauniNijmwegen) 1676.

— (Vaucanson) 1745.

f
(Jacquardy 1799.

(Roberts) 1822.

Väfstol, elektromagnetisk,(Bonelli) 1853.

, mekanisk, se Power-loom.

Värmeeqvivalenten (Mayer) ... 1842.

Y ar den, den engelska, införd ... 1101.
—

, den nu varande, bestämd 1824.

Yllefärgningen, i England (A.

Brauer) 1667.

Zink, bekant sedan omkr 1450.

Zinkografin (Eberhard) 1815.

Zirconium, framstäldt af Berze-

lius 1824.

Zirk on jorden, upptäckt afKlap-

roth.'. 1789.

Åderlåtning, bekant sedan f. Kr. 1500.

Ån gap parat, Salomon de Caus' 1615.

Ångbåt sfär t en, den första oce-

aniska 1819.

Ångelektricitetsmaskin, Arm-
strongs 1840.

Ångfartyg, första iden till, (Va-

sco de Garay) 1545.

, Fultons 1803.

Ångfärgtryck (Dollfuss) 1810.

Ånghammaren (Watt) 1784.
_ (Nasmyth) 1842.

Ånghejaren (Perkins) 1838.

Ångmaskin, Garays första ide

till en
* 1545.

, Papins 1690.

— — — , Newcomens 1705.

, Saverys 1698.

, Watts, enkelt verkande 1765.
. dubbelt verkande 1774.

, Symingtons, med vågrät

cylinder 1801.

— — —
, jfr Eterångmaskin, Ex-

pansionsångmaskin, Reglering.

Ångpann eldning medelst mas-

ugnsgas (Thomas och Laurens) 1835.

Ångplogar, försök till, i England

sedan omkr 1850.

Ångtorkningsmaskinen 1820.

Åskledaren (Benjamin Franklin) 1760.

Ägghvitsplåtar inom fotografin

(Niepce de St. Victor) 1848.

Ogonspegeln (Helmholtz) 1851.

Ölbryggningen, redan känd af

egypterna f. Kr 2000.

, i Brabant e. Kr 1200.

— , i Augsburg i 13:e årh.

Ölprofvare (Richardson) 1788.



Kronologisk öfyersigt

af

alla tiders yigtigaste uppfinningar och framsteg.

Anm. * framför årtalet utmärker, att tidsbestämningen endast är ungefärlig,

under samma årtal äro ej ordnade efter tidsföljden.

Uppfinningar

Före Kristus. 160. Papper af bast och bomullspapper i

*2400. Indigofärgningen känd af egypterna. Kina.
* » Magneten bekant i Kina. »150. Brandsprutan (Ktesibios).

*2200. Drejskifvan använd i Egypten. * » Kugghjulet (Ktesibios).

*2000. Garfvarkonsten känd af egypterna. * » Pumpen (Ktesibios).

* » Silke i bruk. *140. Dagj emningspunkternas framryckande.
* » Ölbryggningen känd af egypterna. (Härmed rättas uppgiften på sid.

*1700. Bokstafsskriften. 600).

*1600. Glastillverkningen känd i Egypten. *120. Väderorgeln (Ktesibios).

*1500. Purpurfärgen bekant. *100. Vaxmåleri.
* » Åderlåtning använd. *80. Salmiak.

*1200. Jernverktyg kända. *
)) Tvål känd af romarna.

* » Paraplyer begagnade i Kina. Efter Kristus,
* » Parasoll i bruk i Assyrien och Kina. *1. Vattenqvarn i Rom.
* » Vinkelmåttet kändt. *95. Papper af linnelump hos kineserna.

*1084. Formskärarkonsten öfvad hos kine- *100. Glasspeglar använda.

serna. 135. Kartor med bestämning af längd-

*1050. Magnetnålen använd af kineserna. och breddgrader (Ptolemeos).

*800. Silfvermynt i bruk. *150. Herons af Alexandria eolipil (ång-
* » Skeppsankaren använda. kula).

*600. Skriften, den demotiska, i Egypten. 276. Vinrankan planterad i Tyskland ge-

*550. Postinrättning i Persien. nom kejsar Probus.
* )> Pytagoras' sats (om hypotenusan). *300. . Vaxljus kända i Byzantion.

*500. Brännglaset bekant. *360. Gatlysning i bruk.
* » Sänklodet kändt. *380. Ridsadeln.

432. Gyllentalet. *400. Areometern känd i Alexandria.

*400. Automater kända. * Klockor, bekanta i forntiden, först an-
* » Kastmaskinen känd. vända i kyrkorna genom biskop
* )> Vattenskrufven bekant. Paulinus af Nola.
* » Vattenuren kända. 450. Vågen, den hydrostatiska.

228. Jordmätningen, den första, verkstäld 540. Skeppsqvarnen.

af Eratostenes. *550. Silkeskokonger förda till Konstan-

*220. Vattenorgeln (Arkimedes). tinopel från Kina.

*200. Pergament kändt i Grekland. *600. Skrifpennan.
* » Ultramarinfärgen. 648. Bomullspapperet i Grekland.

186. Porslinet i Kina. / *650. Orgeln införd vid gudstjensten.
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678. Elden, den grekiska (Kallinikos). 1166.

710. Papper af linnelump fördt till Europa 1180.

genom araberna. 1180.

*800. Fiolen känd.
* » Distilleringen bekant.
* » Tapeter i bruk.

Apoteket, det första (i Bagdad). 1192.

Skedvatten. *1200.

807. Pappersmynt i Kina.

820. Humlegårdar i Tyskland. 1200-

850. Hjuluren (Pacificus från Verona).

Sockret i bruk hos araberna. )}

*862. Pyrotelegrafen (Leon).

875. Kaffedrickning i Persien. "

*900. Farmakopen, den första (på arabiska).
* » Krutet, kändt i forntiden af kine- 1245.

serna och inderna, beskrifvet af *1250.

Marcus Graecus.
* „ Raketer först omnämda af Marcus 1252.

Graecus. 1257.

925. Färgarskrået, det första, i Tyskland.

950. Karduan. *1280.

*980. Siffrorna, de arabiska, kända i In-

dien i 6:e århundradet, af araberna

»

införda i Spanien. *1288.

999. Glasfönster, målade, kända. »

*1000. Bergverken på Harz upptagna. 1290.

* „ Glastillverkningen känd i Tyskland.
* » Valkqvarnar kända. *1300.

1000-talet. Krutet användt för krigsbruk i
* »

Spanien.

1022. Musiknoterna (Guido di Arezzo). * »

*1040. Väderkvarnar. 1302.

*1050. Förstoringsglaset.

1100. Emalj eringskonsten, känd af de gamla

och angelsachserna, blomstrar i

1305.

Venezia. 1306.

)> Fajanserna, de äldsta kända itali- *1308.

enska. 1325.

» Siffrorna, de arabiska, förekomma i *1330.

astronomiska tabeller.

1100-talet. Skorstenar allmännare använda »

i England. 1333.

1101. Yarden, den engelska, införd. 1337.

1128. Insaltning af sill i Pommern. *1340.

1129. Brunnar, borrade, i Artois. »

1146. Silkesodling införd på Sicilien.

1148. Sockerröret odladt på Sicilien. »

*1150. Glasslipare i Niirnberg.

)> Guldslageriet, kändt af de gamla, 1346.

öfvadt i Niirnberg.

» Stenborrning för bergsbruket(Goslar). 1350.

1156. Banken, den första (i Venezia). 1360.

Sockerrörsqvarnen.

Sockertillverkning i Europa.

Magnetnålen, under namn af leitar-

stain sannolikt ganska tidigt känd

i norden, omnämd i Romanen om
rosen.

Alunverk i Volterra.

Krutet användt vid bergsprängning

på Harz.

-talet. Niellering, känd i forntiden, å

nyo upptagen.

Orseljen som färgämne använd i

levanten.

Ölbryggningen i Brabant och Augs-

burg.

Stenkol som bränsle i Newcastle.

Krutet omtaladt från Egypten af en

arabisk skriftställare.

Taflorna, de alfonsiniska.

Krutet användt i Spanien vid beläg-

ringen af Niebla.

Krutet beskrifvet af Roger Bacon.

Pergament kändt i Tyskland.

Stuccaturarbete (Margaritone).

Slagur i Italien.

Tornur omnämda af Dante.

Speglar, folierade (Raymundus
Lullus).

Glasögonen (Alessandro di Spina).

Regnbågen förklarad af Teodorik

från Apolda.

Sågverk, de äldsta, i Tyskland.

Kompassen i sin nu varande gestalt

(Flavio Gioja från Amalfi).

Bränvin, kändt af araberna, om-

nämdt af Raymundus Lullus.

Luftbalonger i Kina.

Glasspeglar tillverkade i Murano.

Spislar i bruk i Tyskland.

Krutet förbättradt af Berthold

Schwartz.

Kronglas (Phil. de Caqueray).

Bränvin af vin.

Pergamentsfabrik i Niirnberg.

Papper af linnelump i Italien.

Metalltrådsdragningen (Rudolph i

Niirnberg).

Pappersbruket, det första, vid Fabri-

ano i Marc Ancona.

Eldvapen, kända af araberna, an*

vändas i slaget vid Crecy.

Segringshyttor i Tyskland.

Krutqvarnen, den första, i Liibeck.
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*1364.

1370.

1375.

1397.

*1400.

1400-

1403.

1410.

1414,

1419,

1420.

1423.

1425.

1427.

1430.

*1440.

1444.

*1450.

1452.

1457.

1458.

»

*1460.

1464.

1467.

1473.

1475.

*1480.

Pistoler bekanta.
j

*1480.

Synålar handtverksmässigt tillverka-
|

de i Nivrnberg.
;

1482.

Diamantslipare i Niirnberg. i 1491.

Insaltningen af sill förbättrad af

Beukels. \

*1492.

Filthattar begagnade i Frankrike. 1493.

Kaffet infördt i Arabien. 1494.

Träsnidarkonsten (sedan gammalt 1498.

öfvad hos egypterna, inderna och »

kineserna) som kortskärarkonst

känd i Europa. *1500.

talet. Spetsknypplingen införd i Vad- * »

stena af birgittinerna.

Band- och bårdvirkare i Augsburg. »

Oljmåleriet förbättradt.
j

*1502.

Gatlysning i London.

Filhuggare i Niirnberg.
;

1506.

Vattenglaset kändt af Bas. Valentinus.
;

1510.

Sockerröret kommer till Madeira. 1512.

Träsnidarkonsten använd till bild- 1515.

tryck. 1516.

Vattenglaset af Fuchs förordadt till

teknisk användning.

Brandraketer (Michael Miethen). »

Väderbössan (Gester i Niirnberg). 1518.

Boktryckarkonsten (Johann Guten- »

berg). 1520.

Boktryckarpressen (Johann Guten- »

berg).

Kopparstickarkonsten känd i Tysk- 1525.

land (Euprecht Riist).

Blekning använd i Niirnberg. 1526.

Knallguld (Basilius Valentinus). *1530.

Kopparstickarkonsten känd i Italien

(Maso Finiguerra). »

Zink bekant.

Niellotrycket (Maso Finiguerra). »

Täckvagnar bekanta. 1532.

Alunverk på Ischia. 1533.

Försäkringsbolag i Spanien. *1536.

Brännspegeln, den första stora para- *1537.

boliska, utförd af Johannes Regio-

montanus. * »

Decimalräkningen (Joh. Regiomon-

tanus). »

Pantlåningskontor (munken Barna-

bas Interramensis i Perugia). *1540.

Kartor i träsnitt af munken Donis.

Musiknoterna i träsnitt.
j

1542.

Diamantbriljantering (von Berguen). 1543.

Stensnideri (von Berguen).
j

1545.

Handeldvapen med luntlås. i

Träsnitt med flera färger, chiaro-

scuro (Pilgrim).

Perlor af glas i Murano.

Kopparstick med två färger (Johann

von Bocholt).

Jordgloben, Behaims.

Majsen förd till Europa.

Bresiljeträ bekant.

Braunschweigmumma (Chr. Mumme).
Skjutgeväret, det refflade, användt i

Leipzig.

Afbildningar, perspektiviska.

Pastellmålning använd af Leonardo

da Vinci.

Sekunduret (Peurbach).

Musiknoterna i boktryck med typer

i Italien (Petrucci).

Copernicus' solsystem.

Fickur (Peter Hele).

Etskonsten (Albrecht Diirer).

Sidenväfverier i Lyon.

Målning, enkaustisk, känd af de

gamla, åter uppfunnen i Europa
af Lukas Cranach.

Postinrättning i Tyskland.

Brandsprutor i Augsburg.

Porslinet infördt till Europa.

Choklad infördt i Europa.

Fiolen i sin nu Tärande gestalt (Te-

stori i Milano).

Gradmätningen, den första europeiska

(Fernel).

Mätartaflan (Gemma Frisius).

Mineralsystemet, det första, uppstäldt

af Agricola,

Kocheniljens egenskap af djur upp-

täckt af Acosta.

Spinnrocken (Jiirgens i Watenbiittel).

Hejaren (Web er i ISurnberg).

Messing (Ebner i Ntirnberg).

Hackbrädet.

Grufmätningskonsten först behand-

lad af Agricola.

Potatisen kommer första gången till

Europa.

Dissektion af menniskokroppen (Ve-

salius).

Bokstafslåset (Hans Ehemann i Niirn-

berg).

Nonien (Nunez).

Copernicus' solsystem offentliggjordt.

Ångfartyg, första iden till (Vasco de

Garay).
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1546. Serpentin bearbetad i Sachsen. 1602.

1547. Stickning bekant i Frankrike. 1603.

*1550. Förtenning af jernbleck.

* » Koboltglasyr (Clir. Schiirer). 1608.

» Sikten i mjölqvarnarna. 1609.

1553. Sigill, det äldsta kända, af sigillack »

(lack urgammalt i Kina och Ja- 1610.

pan). »

1554. Kaffehuset, det första, i Konstanti-

nopel. 1611.

1557. Glashyttan, den första, i England.

1558. Dykarklockan (pater Schott). j

Musiknoterna i boktryck med typer,

i Frankrike (J. Sauleque).

1612.

» Tobaken införd i Europa af Her- 1615.

nandez.

1560. Amalgamering i Amerika. »

* » Camera obscura (B. Porta). 1616.

» Press till tryckning på läder o. s. v. 1617.

(Lobsinger i Nurnberg).
\

1618.

» Väderbössan (Lobsinger i Nivrnberg). 1619.

1561. Spetsknypplingen införd i Tyskland

af Barbara Uttmann. w

1565. Fanersågen (Renner i Augsburg).

Potatisen införes till Irland af Haw-
kins.

*1620.

1570. Kampeschträ infördt i England. »

*1574. Kräpp odlad i Tyskland. »

1579. Graderverket (Math. Meth). 1622.

1580. Handeldvapen med hjullås (Kuh- 1623.

fuss). 1626.

}> Karmin uppfunnet i Pisa.

1583. Handelsbolag, de första, i England.

Lagen för pendeln (Galilei).

1629.

1584. Francesco Calceolaris naturaliesam-

lingar, de äldsta i Italien. 1631.

1586. Potatisen införes till England af

Drake.

1632.

1588. Pappersbruket, det första, i England. )>

1589. Strumpväfstolen (William Lee).

1590. Mikroskopet (Zach. Jansen i Mid-

delburg).

1633.

1599. Bilder, stereoskopiska(BaptistaPorta). 1634.

*1600. Elektriciteten, redan känd af de

gamla, närmare undersökt (Wil-

1638.

liam Gilbert). 1640.

* » Masugnsdriften. »

* » Munlack. )>

* » Parasoll i bruk i Europa. 1642.

* » Såningsmaskinen (Giovanni Caval-

lina). 1643
* » Tillverkning af svafvelsyra (Liba- i

vius).

Stenografin (Willis).

Areometern använd i Tyskland vid

saltverken.

Teleskopet (Lippershey).

Termometern (Drebbel).

Tuben (Galileis).

Bandmöl (bårdstol) i Leijden.

Jupiters månar först sedda af Ga-

lilei.

Mätartaflan bekant genom Praeto-

rius.

Flamugnar i England.

Nebulosorna, först observerade af

Simon Marius.

Triangulering använd vid gradmät-

ning (Snellius).

Ångapparat (Salomon de Caus).

Spegelteleskopet (pater Zucchi).

Eldtelegraf (Kessler)-

Jernskärverk (Dawbeny).

Blodets kretslopp (William Har-

vey).

Keplers lagar.

Gas, bränbar, af stenkol känd i Eng-

land.

Pastellmålning (Youet i Paris).

Tub, Keplers.

Undervattensfartyg (Drebbel).

Postinrättning i Frankrike.

Patent i England.

Kopparstick med flera färger (Los-

mann).

Lagen för ljusets brytning, upptäckt

af W. Snellius (1591—1626), be-

kantgjord af Descartes.

Nonien förbättrad af Vernier.

Emaljfärgerna, de ogenomskinliga

(Tontin).

Pendeln använd till tidmätning (Ga-

lilei).

Telegrafen, den optiska (markisen af

Worcester).

Häftyget bekant.

Lagen för kroppars fall upptäckt

och förklarad af Galilei.

Bajonetten uppfunnen i Bayonne.

Laterna magican (A. Kircher).

Paraplyer i Frankrike.

Svartkonsten inom kopparsticket

(Siegen).

Höjdmätningar, de första barome-

triska.

Torricellis tomrum.
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1652.

1656.

1657.

1658.

*1660.

1643 eller 1644. Barometern (Torricelli i i 1674.

Firenze). ! »

1645. Kaffedrickning i Italien.
|

1675.

1646. Kaleicloskopet (Athan. Kircher).

1648. Luren (Athan. Kircher). 1676.

1649. Kinabarken förd till Europa.

1650. Elektricitetsmaskinen (Otto von Gue-

ricke).

» Grynqvarnar uppfunna i Tyskland.

» Handeldvapen med flintlås i Ita-

lien. »

» Luftpumpen (Otto von Guericke). 1679.

o Munharmonikan (Athan. Kircher). *1680.

» Stenografin (Cossard). »

» Vridkranen (Otto von Guericke).

» Väderqvarnar med vridbart tak i »

Flandern. 1681.

Kaffehuset, det första, i London. 1684.

Perlor af hvitfiskfjäll (Jacquin). 1685.

Pendeluret (Huygens). 1687.

Kamel, maskin till fartygs lyftande

(Baker i Holland).

Differential- och integralräkningen 1688.

(samtidigt af Newton och Leib-

niz).
\

1690.

Såningsmaskinen (Josef von Loca-
;

»

telli i Klagenfurt

.

»

Eolsharpan (Athan. Kircher). 1695.

Manometern (Otto von Guericke).

Barometern utförd af Otto von Gue-
|

1696.

ricke. 1698.

Pistoler med markisens af Worce- *1700.

ster vridmekanism.
|

* »

Omnibusen, den första, i Paris. i

* »

Blyertspennor af grafit i England.
|

* »

Tyngdlagen (Newton). »

Undulationsteorin (Hooke).
|
1704

Färglära, Newtons. 1705.

Knallpulvret (Tachenius). 1706,

Trådmikrometern (Auzout).

Yllefärgningen i England (A. Brauer). 1709.

Fosforn upptäckt af Brandt.

Flusspatsyra använd till etsning, af

Schwanhard i Niirnberg. 1710.

» Holländaren i papperstillverknin-

gen. 1711.

» Paraplyer att fällas i hop, i Italien. 1713.

» Språkröret (Samuel Morland).

» Tröskverket (Ambotten).

1672. Slangar till brandsprutor (van der

Heyde i Amsterdam).

» Undulationsteorin (Huygens). 1715.

1674. Luftpumpens platå (Papin).

1661.

1662.

1665.

1666.

1667.

1669.

1670.

Spiralfjädern i uret (Huygens).

Spiralfjädersur (Hautefeuille).

Areometer, Boyles, använd som guld-

våg.

Fosfor sjelfständigt framstäld af

Kunckel.

Mätning af ljusets hastighet genom
förmörkelsen af Jupiters månar
(Römer).

Repeteruret (Barlow i London).

Väfmaskinen (Braun i Nijmvegen).

Hygrometern (Molineux).

Ankargången (Huygens, Clement).

Gas af stenkol som belysningsmedel

föreslagen af Joachim Becher.

Vippan inom knappnålstillverkningen-

Papins gryta (Denis Papin).

Telegrafen, den optiska (Hook).

Kantningsmaskin, Castaings

Cinober (bekant redan i forntiden

och härstammande från Spanien)

på våt väg beredd (Schulze).

Spegelglas, gjutna (Thevart i Frank-

rike).

Kaffe odladt på Java.

Stengodskärl (Eler i England).

Ångmaskin, Papins.

Sättet för karminberedning bekant-

gjordt af Hornberg.

Klarinetten (Denner i Niirnberg).

Ångmaskin, Saverys.

Flintglas (Ravenscroft).

Kometbanan (Halley).

Stereotypin (Muller).

Tygtrycket i Tyskland.

Meridiancirkeln (Römer).

eller 1707. Berlinblått (Diesbach).

Ångmaskin, Newcomens.
Lifförsäkringssällskap (biskop Allén

i England).

Luftskepp (Laurent)

Porslin framstäldt af Böttger i Tysk-

land.

Pyroforen, sjelftänclaren (Hornberg).

Såningsmaskinen (Tull).

Pianoforte (Bartolomeo Cristofali).

Bergborrningsmaskin (Bartels i Zel-

lerfeld).

Koppympningen (menniskokoppor)

bekant i Europa genom Emanuel
Timonus.

Pendeluret med kompensationspen-

del (Graham).
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1718. Ångmaskinens reglering (Potter).

1720. Jernfartyg (Mersenne).

Papper af asbest i Tyskland.

Pedalharpan (Hochbrucker).

Slangar utan söm (Bock i Leipzig).

Stenogratin (Byrom).

1721. Koppympningen bekant genom lady

Montague.

1723. Nettelduk, i Dresden.

1724. Blåsbelgen, den cylindriska (Frei-

tag).

» Högtrycksmaskinen (Leupold).

1725. Kronometern (Harrison i England).

1726. Rostpendeln (Harrison).

1729. Oledare och ledare, elektriska (Ste-

phen Gray).

» Ljusets aberration (Bradley).

» Stereotypin (Ged).

1730. Laddstockar af jern (Leopold af

Dessau).

1731. Pyrometern (Muschenbroeck).

» Spegelsextanten (Hadley).

» Vattenpelarmaskinen (Denisard och

Dueille).

1732. Låset, det franska (Freitag i Gera).

1733. Tuben, den akromatiska (Hall).

1735. Filhuggningsmaskinen (Duverger).

» Kobolt upptäckt af Branclt.

» Solmikroskopet (Lieberkiihn).

1736. Luftbalongen, den första, med upp-

värmd luft (don Guzman).

1737. Elektriciteten, den positiva och ne-

gativa, åtskilda af Dufay.

1738. Spinning-frame (John Wyatts spinn-

maskin).

1739. Gas af stenkol som upphettningsme-

del vid kokning föreslagen af

Clayton.

*1740. Papier-maché (Martin).

» Gjutstål i England (Huntsman).

» Riftyget på elektricitetsmaskinen

(Giessing).

1741. Kedjebro, den första, i England.

» Platina förd till Europa af Wood.
1742. Kattuntryckeriet, det första, i Berlin.

|

» Ljus af spermaceti i Wien.

» Varor, pläterade (Th. Bolsover).

1745. Leidenflaskan (Kleist).
j

» Sockret hos hvitbetan uppvisadt af

!

Marggraf.
j

» Yäfstol, mekanisk (Vaucanson).
J

1746. Telegraf, elektrisk, Winklers försök.
\

1747. Färgning med turkiskt rödt (känd

i Indien) införd till Frankrike.

1748. Vattenpelarmaskinen (Winterschmidt

i Harz).

1750. Cikoriakaffe.

» Maskin för tillverkning af kardor

uppfunnen i Paris.

» Vattenhjul, Segners.

1751. Nickeln upptäckt af Cronstedt.

1752. Skeppsskrufven (Daniel Bernoulli).

» Musiknoterna i boktryck med typer

(Breitkopf).

1753. Målning, enkaustisk, fullkomnad af

Caylus.

1754. Inventionshornet, valdhornet (Hem-
pel).

» Jernplåtsvalsverk i England.

» Tvättmaskinen (Stender).

1755. Kautsju bekant i Europa genom Con-

damine.

» Symaskinen, första försöket (Wei-

senthal).

» Wedgwoodkärl (Wedgwood).

1756. Lampglaset (Quinquet).

» Crayonmaneret i kopparsticket (J.

C. Francois).

» Utställningen, den första.

1757. Kali och natron upptäckta som sär-

skilda kroppar.

» Silhouetter.

1759. Portlandscement (Smeaton).

1760. Bomullskardan förbättrad af Har-

greaves.

» Cylinderblåsmaskinen (Smeaton).

» Ljusformar af tenn»(Freitag i Gera).

» Presspapp i England.

» Ventilhornet (Kölbel).

» Åskledaren (Benjamin Franklin).

1761. Fiskodling (C. F. Lund i Linköping).

1762. Cylinderkardan (Peel).

1763. Glasharmonikan förbättrad af Frank-

lin.

» Panoraman (Breisig i Danzig).

1765. Ångmaskin, Watts enkelt verkande.

1766. Puddlingsprocessen (Cranage).

» Skifelektricitetsmaskin (Ramsden).

1767. Jernvägar (Reynolds i England).

» Spinning-jenny (Hargreaves).

1768. Längddelningsmaskinen (de Chaulnes).

» Skeppsskruf, Pauctons.

» Waterspinnmaskinen (Arkwright).

1770. Metallen, roseska.

» Elddonet, det elektriska(Furstenberg).
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1774. Bomullsvarp först använd af Strutt.

» Klor upptäckt af Scheele.

» Telegraf, elektrisk (Lesage).

» Ångmaskin, dubbelt verkande (Watt).

1774—1779. Mule-jennyn (Samuel Cromp-

ton).

1775. Snällgarfveriet.

1776. Argentan (nysilfver), kinesisk upp-

finning, analyseradt af Enge-

ström.

1777. Kocheniljen öfverflyttad till Haiti.

1778. Kemin, den nyare, grundlagd genom '

Lavoisiers arbete om förbrännin-

gen.

» Kombinationslåset (Boissier).

1779. Broar af jern uppfunna i England.

1780. Cirkelsågen (Gervinus i Tyskland).

» Kopieringsmaskinen (Watt).

» Papper af läderaffall (Thield).

» Presspapp i Tyskland (Kanter i Kö-

nigsberg).

» Valstrycksmaskinen (Oberkampf).

1781. Expansions-ångmaskinen (Horn-

blower).

» Paraplyer införda i England.

» Puddlingsprocessen (Cort).

1782. Blåsyran, upptäckt af Scheele.

» Pyrometer (Wedgwood).

1783. Charlieren (luftbalong).

» Cylindersvedningen.

» Fallskärmen, uppfunnen i 16:e år-

hundradet, först använd af Lenor-

mand.

» Hygrometern (Saussure).

» Luftbalongen med uppvärmd luft

(Montgolfier).

» Luftbalongen med gas (Charles).

1784. Bramalåset (Bramah).

» Pendelregulatorn på ångmaskiner.

» Power-loom, den mekaniska väfsto-

len (Cartwright).

» Såningsmaskinen (James Cook).

» Ånghammaren (Watt).

1785. Blekning med klor (Berthollet).

» Fallskärmen (Blanchard).

» Tröskverk (Meikle).

1786. Klaviaturet till glasharmonikan (Röl-

Hg)-

» Klicheringsmaskin (Carey).

» Lampa med dubbelt luftdrag (Ar-

1786.

1787.

1788.

1789.

1790.

1791.

1792.

1793.

1794.

1795.

1796.

*1797.

1798.

1799.

*1800.

Repetitionscirkeln (Börda).

Stenografi, Taylors system.

Areometer (Nicholson).

Gitarrer i Tyskland.

Knallsilfret (Berthollet).

Ölprofvaren (Richardson).

Uran upptäckt af Klaproth.

Zirkonjorden upptäckt af Klap-

roth.

Anemokorden (J. J. Schnell).

Galvanismen (Galvani).

Glasharmonikan med glasrör (Chlad-

ny).

Glasharmonikan med glasstafvar

(Quan dt).

Selfaktor (Strutt).

Spikmaskinen (Clifford).

Stereotypin (Didot).

Telegraf, optisk (Chappe).

Kautsjurör (Grassart).

Selfaktor (Kelly).

Stenografi, Bertins system.

Väduren, den hydrauliska (Montgol-

fier).

Sawgin för bomullens skiljande från

hylsan (Whitney).

Fotometer (Rumford).

Kupolugnen (Wilkinson).

Maskinspik (Perkins).

Kolsvafla (Lampadius .

Press, hydraulisk (Bramah).

Romancementet (Parker).

Tåg, platta (Miigling i Tyskland).

Vaccinationen införd af Jenner.

Elektrolysen (Humphrey Davy).

Myntpressen, hydrauliska (Perrier).

Berylljorden, upptäckt af Vauquelin.

Gaslysningen, den första, i större

skala utförd af Murdoch (Watts

mekaniska verkstad).

Klorkalksblekningspulver (Mac In-

tosh).

Krom upptäckt af Vauquelin.

Litografin (Senefelder).

Klavicylinderglasharmonikan (Chlad-

ny).*

Metersystemet, det franska.

Pappersmaskinen (Robert i Essonne).

Väfmaskinen (Jacquard).

Urlampan (Carcel).

Expansionsångmaskinen (Robertson).

Klorblekningen använd på papper

(Fischer).
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1800. Plombmen, reliefvalstryckmaskinen 1808.

(Ebinger).

» Skördmaskinen (Boyce i England). »

» Spolmaskinen. »

» Vattnets sönderdelning genom den »

galvaniska strömmen.

» Voltas stapel (Volta). »

1801. Hackelsemaskinen (Lester).

» Högtrycksmaskin, Evans'.
\

1809.

» Ångmaskin, Symingtons, med vågrät »

cylinder. »

1802. Benmjölet som gödningsämne (Kropp »

i Solingen). :

»

» Guano förd till Europa. »

» Högtrycksmaskin, Trevithicks.

» Lokomotivet, det första (Trevithick). »

» Pallas, upptäckt af Olbers. »

1803. Bilder, fotografiska (Wedgwood och

Davy). 1810.

» Cerium (Berzelius). »

» Klistringsmaskinen. »

» Kopparsticksmaskinen (Turrel i »

London). »

» Osmium, upptäckt af Tennant. 1811.

» Pappersmaskinen, förbättrad af Four-
,

»

drinier och Donkin.
j

»

» Skärkronan.
|

»

» Stålpennan (Wise i England). '

a Stökiometrin (Dalton). »

» Ångfartyg, Fultons. »

1804. Konservering af lifsmedel (Appert).
|

» Maskinpressen (Friedrich König). »

» Raketer, congrevd&ka (Congreve).
j

» Stereotypin (Stanhope).

» Symaskin, Duncans.

» Tunneln (Vesey).

-1818. Filmaskinen (Reichenbach).

Elddonet, det kemiska (Chancel).

KattuntryckvUlsen af koppar med
fördjupad gravyr (James Bur-

ton).

Luppqvarnen (Hartopp).

Dynamometern (Regnier).
j

»

» Munharmonikan, den nu varande
j

»

(Eschenbach). i

» Press, hydrostatisk (Neal).
j

»

'» P}rreoloforen (Niepce).
|

»

» Valsverk, det första, i Sverige bygdt i »

af Owen vid Bergsund. 1815.

1807. Kalium, natrium m. fi. isolerade ge- »

nom den galvaniska strömmen

(Humphrey Davy). »

« Perkussionslåset (Forsythe).
;

»

1804

1805.

1806.

1811-

)>

1812.

»

1814.

Justeringsmaskinen inom myntnings-

konsten.

Ljusets polarisation (Malus).

Pyrometer (Guyton-Morveau).

Telegrafen, den galvaniska (Sömme-
ring).

Ur för kontroll på nattvakter i Eng-
land.

Bobbinetmaskinen (Heathcoat).

Camera lucida (Wollaston).

Centrifugalgjutning (Eckhardt).

Papperscylindermaskin (Dickinson).

Kaliblått på ylle (Geitner).

Kompositionspedalen på orgeln (Bi-

shop).

Lapistryck (Köchlin).

Skrufblåsmaskinen,cagnardellen(Cag-

nard Latour).

Gaslysningen patenterad (Winzer).

Reversionspendeln (Bohnenberger).

Rörpressningsmaskinen (Deyerlein).

Spinnmaskinen för lin (Girard).

Ångfärgstryck (Dollfuss).

Alkoholometerskala, Tralles'.

Cirkelsaxen.

Jod upptäckt af Courtois.

Rubinglaset åter framstäldt (Buhler

och Schweighäuser).

Skördmaskin (Smith).

Sockret ur stärkelsen (Kirchhof i

Petersburg).

Tillverkning på stol af metalltråds-

väf.

Tågverk af ketting på fartyg.

-1816. Nåltillverkning på maskin.

» Stiftmaskinen.

Konstqvarnar.

Taktmätare, Mälzels.

Fraunhoferska linierna bestämda

(genom Fraunhofer).

Hyfvelmaskinen (Murray).

Ljusbilder (Niepce).

Lokomotivet (Stephenson).

Maskinpressen använd till tryckning

af Times.

Metallmoaré (Alard i Paris).

Schweinfurtgrönt.

Symaskinen (Madersberger i Wien).

Cyanet upptäckt af Gay-Lussac.

Kokkärl, glaserade, af jern i Lauch-

hammer.

Stilgjutningsmaskinen bekant i Paris.

Säkerhetslampan (Davy).
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1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

*1820.

1821.

1822.

Ventilhornet (Stötzl).
|

1822.

Zinkografin (Eberhard).

Broar af ståltrådslina* (Richard Lee »

i England).
j

1823.

Cylindermaskinen (spinningen).

Gaslysningen införd i Tyskland »

(Lampadius i Freiberg). »

Jernfartyg bygda i England. 1821.

Metalltryckningen.

Stereotypin använd i boktrycket »

(Watt).

Telegrafen, den elektriska, med visare »

och urverk (Ronalds). »

Gassvedning. »

Kaleidoskopet förbättradt af Brew- , »

ster.
;

»

Knappnålsmaskinen (Hunt).

Metalltermometern (Breguet).
j

»

Myntpressen (Uhlhorn). 1825.

Papyrografin, stentryck på pappers- »

plattor (Senefelder). »

Selenet upptäckt af Berzelius.

Snällposter i Frankrike. »

Kadmium (Stromeyer och Hermann)-

Spikmaskin, Toclds. »

Elektromagnetismen (Örsted). »

Metalltermometern (Holzmann). »

Natron, undersvafvelsyrligt, fixerings- »

medel inom fotografin (Her- »

schel).
;

1826.

Stenograf!, Gabelsbergers system. »

Svärtvalsen, den elastiska (Gannal).
|

Ångbåtsfarten, den första oceani- ! »

ska. »

Fysharmonikan (Eschenbach). »

Fettens natur utforskad af Che-

vreul. 1827.

Färgtryck i Tyskland.

Kautsju i trådar (Stadier). »

Klyf- och hyfvelmaskiner för tänd- »

stickor.

Knallhattarna (Bellot i Paris). »

Stålsticket, dekarboniseringsmeto- »

den (Charles Heath). »

Tryckpressen, den första af jern. »

Ångtorkningsmaskinen. »

Decimalvågen (Quintenz).

Pyrometer, Daniells. »

Snällposter i Tyskland. 1828.

Diorama (Daguerre och Bouton). »

Metalltrådslinan (Albert i Klaus- »

thal).

Olj målningstryck (Liepmann). »

Spektralanalysen, de första ele-

menten (Brewster).

Yäfmaskin, Roberts'.

Färgtryck inom boktrycket med me-

tallplåtar (Congreve i England).

Silicium upptäckt af Berzelius.

Skeppsskruf, Delisles.

Argentan (nysilfver) tekniskt användt

af Geitner.

Etsningen, den upphöjda, på metall,

till aftryck (Carré i Toul).

Gaskokningsspislar.

Koboltblått (Höpfner och Thénard).

Platinaelddonet (Döbereiner).

Tantalet upptäckt af Berzelius.

Yarden, den nu varande engelska, be-

stämd.

Zirconium framstäldt af Berzelius.

Elektromagneter (Sturgeon).

Fotometer, Ritchies.

Jernvägen, den första för den allmän-

na samfärdseln i England.

Ljus af stearin (Chevreul och Gay-

Lussac).

Planimetern (Gonella).

Selfaktor (Roberts').

Skeppsskruf, Ressels.

Spinnmaskin, Roberts'.

Yäfstol, mekanisk, Roberts'.

Brom upptäckt af Balard.

Jernvägen, den atmosferiska (Yal-

lance).

Ljuset, det drummondska.

Turbinen (Burdin).

Vattenhjulet, det horisontala (Pon-

celet).

Kocheniljen öfverflyttad till Kanarie-

öarna.

Litofanier af porslin.

Maskin för tillverkning af hakar och

hyskor (Hoyau).

Planimetern (Opikofer).

Pyrometer (Mill).

Spektralanalysen (Herschel).

Turkiskt-rödt (Fourneyron).

Tändnålsgeväret, mynningsladdare

(Dreyse).

Varmluftsmaskin, Stirlings.

Kaliblått på silke (Raymond).

Omnibusen, den nyare, införd i Paris.

Torjord upptäckt af Berzelius.

Ultramarin, konstgjordt (Guimet).

Väderregulatorn på orgeln (Bishop).
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1829. Broderingsmaskinen (Josua Heil- ! 1836.

mann).
j

» Daguerrotypin(Daguerre ochNiepce).
!

»

» Magnesium, först framstäldt af

i

Bussy. 1837.

» Omnibusen införd i London.

» Pappersmatriser (Genoux).

*1830. . Revolvern (Colt i Amerika); första

patentet 1835.

» Blindskrift (Charles Barbier).

» Dibbelhjulet (Bonafous).

» Fotometer, Potters. 1838.

» Guttaperkan införd till Europa.

» Mutterfräsmaskinen.

» Paraffin (Reichenbaeh).

» Symaskin, Thimonniers.

1830—1835. Fräsmaskineii.

1831. Kalksaponifiering vid framställnin

gen af stearinsyra (de Milly).

» Ljus af stearin (Milly).

» Nivelleringsinstrumentet (Mitis).
!

»>

» Veken, den kemiskt beredda, förstea- ;
»

rinljusen (Milly).
j

»

*1832. Strykstickorna.
|

1839.

» Bakladdare af Lefaucheux.
j

»

» Bobbinetmaskin, Heathschonts. »

a Induktionselektriciteten (Faraday).

» Pyrometer, Mumanns.
» Skeppsskruf, Sauvages. »

Tub, dialytisk (Plössl). 1840.

» Yalstaffelglas. i »

» Vulkanisering af kautsju (Liiders- i

dorff).
|

1833. Pattinsonering.
I

»

» Pyrometer, Petersens.
j

»

» Pyroxylin (Braconnot).
\

»

» Telegrafen, den elektromagnetiska

(Gauss och Weber).
;

»

» Varmluftsmaskin, Ericssons första,
j

»

1834. Kassaskåp, brandfria (William Marr).
j

1841.

» Maskin, elektromagnetisk (dal Negro).
|

»

a Perrotinen (Perrot). »

Puddelstålet. I 1842.

» Skeppsskruf, Smits.
|

»

j> Symaskinen med skyttel (Hunt).
|

1835. Stilgjutningsmaskinen (White).
j

»

n Tändnålsgeväret,bakladdare(Dreyse).
!

»

» Ångpanneldning medelst masugns-
j

1843.

gas (Thomas och Laurens).
\

»

1835—1839. Maskin, elektromagnetisk (Ja- 1844.

cobi). »

1836. Anemoskopet, det sjelfreglerande »

(Whewell).
|

»

Centrifugaltorkmaskin för väfna-

der.

Jernfärskning medelst masugnsgas

(Sire).

Anilinfärgerna (Runge).

Moderatörlampan (Franchot).

Skeppsskruf, Ericssons.

Skriftelegrafen (Steinheil).

Stenogran, Pitmans system.

Trycktelegrafen (Morse).

Turkiskt-rödt (Henschel).

Den galvaniska strömmens ledning

tillbaka genom jorden upptäckt af

Steinheil.

Galvanoplastiken (Jacobi och Spen-

cer).

Ljusbilder på papper (Talbot).

Maskin, elektromagnetisk (Page),

Nitmaskinen (Fairbairn).

Skrufskärningsmaskinen.

Spegelstereoskopet (Wheatstone).

Telegrafen, den pneumatiska(Rowley).

Ånghejaren (Perkins).

Färgträextrakt.

Kedjemaskiner (Wright).

Ljusbilder, förbättrade (Daguerre).

Turkiskt-rödt (Nagel).

Ur, elektromagnetiskt (Steinheil).

Visartelegrafen (Edward Davy).

Broderingsmaskinen (Duncan).

Galvanoplastisk förgyllning och för-

silfring (de la Rive).

Glyfografin (Palmer).

Korallborrningsmaskinen (Hoffmann).

Puddling med gaseldning.

Skördmaskinen förbättrad af Mac
Cormick.

Spetskulorna.

Ångelektricitetsmaskin (Armstrong).

Anemoskop, Isoards.

Stenografi, Stolzes system.

Turkiskt-rödt (Jonval).

Galvanografin (Kobell).

Symaskinen med dubbeluddig nål

(Greenough).

Värmeeqvivalenten (Mayer).

Ånghammaren (Nasmyth).

Dipleidoskopet (Dent i London).

Sniderimaskin för träreliefer.

Aneroidbarometern (Vidi).

Ebonit, härdadt kautsju (Goodyear).

Elektromagnetisk maskin (Stöhrer).

Speglar, försilfrade (Drayton).
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1844. Stereoskopbilder alstrade på foto- 1851.

grafisk väg. »

1845. Brefkuvertmaskinen (Edwin Hill och

Warren de la Rue).

Kammaskin för bomull (Schlumber-

»

ger). 1853.

» Kemitypin (Piil).

» Metallbarometer (Schinz). »

» Metallmanometer (Schinz).

» Symaskinen (Elias Howe). 1854.

» Trämassa i papperstillverkningen

(Keller).

Träskrufmaskinen.

»

1846. Bomullskrutet (Schönbein och Bött-

ger).

Eterångmaskinen.

» Gaslysningen införd i Sverige (Göte- 1855.

borg). »

» Stereokromin (Fuchs och Schlott- 1856.

hauer). »

» Träslipningsmaskinen i papperstill- »

verkningen (Volter). 1857.

» Vattentrycksmaskinen (Shoklizh). »

1847. Ljuset, det elektriska (Jacobi). 1858.

» Natursj elftryeket. )>

1848. Antifosforstrykstickor (Böttger). »

)> Fosfor, amorf (Schrötter). »

)> Kollodium (Maynard i Boston).

>» Rörbron, den första, öfver Conway- »

floden, bygd af Stephenson. 1859.

» Titanet i rent tillstånd framstäldt af »

Wöhler. 1859-

)> Universalvalsverk (l)aelen).

» Ägghvitsplåtar inom fotografin (Ni-

epce de S:t Victor). 1860.

1849. Miniégeväret (Minié i Vincennes

Norton i Liverpool).

})

)> Mätning af ljusets hastighet, Fizeaus

metod.

1850. Försök till ångplogar i England.

» Jordens rotation, Foucaults bevis för. »

» Prismstereoskop (Brewster).

Pyrometer, Ericssons.

)>

)> Stenografi, Arends' system. 1861.

» Sätt- och afläggningsmaskinen (Sö-

rensen). n

» Underhafskabeln mellan Calais och

Dover.

1862

1851. Glaspalatset, det första, i London. »

»> Kollodiummetoden i fotografin (Ar- »

cher). 1863.

» Ljus af paraffin (Young).

)> Symaskin, Grover-Bakers. 1864

Symaskin, Singers.

Symaskinen med gripare (Wilson).

Verldsutställningen, den första, i Lon-

don.

Ögonspegeln (Helmholtz).

Aluminium, dess tekniska använd-

ning genom Deville.

Väfstolen, den elektromagnetiska

(Bonelli).

Bandsågen.

Bessemerstålet.

Dubbeltelegrafering (Edlund).

Press till smidning (Smith).

Skrufskärningsmaskinen, den sjelf-

verkande, uppfunnen af Rech-

steiner.

Fotogen.

Glödstål (Tunner i Leoben).

Glasspeglar, försilfrade (Liebig).

Uchatiusstålet.

Volframstålet.

Regeneratorsugnen (Siemens).

Telestereoskopet (Helmholtz).

Chassepotgeväret.

Fiskguano i Norge.

Hammaren, hydrauliska (Waterhouse).

Knallgasmaskin, Bersantis och Mat-

teuccis.

Knallgasmaskin, Hugons.

Knappnålsmaskinen (Rauschenbach).

Lagen för arternas bildning (Darwin).

-1863. Paketbefordring genom luft-

tryck (Pneumatic despatch com-

pany).

Fotometer, Bunsens.

Knallgasmaskin, Lenoirs.

Rubidium och cesium upptäckta af

Kirchhoff och Bunsen.

Spektralanalysen utbildad af Kirch-

hoff och Bunsen.

Varmluftsmaskin, Laubereaus.

Varmluftsmaskin, Ericssons, förbätt-

rad och använd.

Presshammare (Haswell).

Tanninmetoden (Russell).

Telefonen (Reis).

Kamptulikon.

Parksin.

Spikmaskin, Gustafssons.

Vattentrycksmaskin (Ramsbottom).

Jernvägen, den underjordiska, i Lon-

don.

Nitroglycerinet (Nobel).
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1864.

1865.

»

1866.
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Varmluftsmaskin, Ropers. !

Elektricitetsmaskin, Holtz'.

Köttextrakt (Liebig).

Knallgasmaskin, Ottos och Langens.

Varmluftsmaskin, Shaws.

1867. Tvåfärgsmaskinen (König & Bauer).

1869. Efterstingsmaskinen (Férouelle).

» Tegelmaskin, Pollocks.

Varmluftsmaskin, Lehmanns.

Rättelser i Uppfinningarnas bok, banden 1—6.

B. I, 126, Leibniz (bättre än Leibnitz); 136, Henrik I (ej Edgar); 154, Saussure, född 1740 (ej död 1740);

154 m. fl. ställen, Huygens (bättre än Huyghens); 200, Vadi-Halfa (ej Vadi-Halsa); 571, Hoffmann (ej Hof-
mann); 590, Petrucci (ej Februcci).

B. II, 13, Muschenbroeck (ej Muschenbrock); 116, Bunsen (ej Bunten); 188, Deparcieux (ej Deparicieux).
B. III, 105, r. 13 Geognosins (ej Geografins); 235, Haiiy (ej Hauij) ; 370, Brilliador (ej Brilliader).

B. IV, 13, Glauchau (ej Glaucha); 21, Kunckel (ej Kunkel); 127, r. 33 o. 36, nödsatt (ej rödsatt); 147,
r. 27, ett till Rinmans minne rest monument (ej hans bild); 147, Gabriel Sefström (ej Gustaf Sefström);

244, Pitkäranta (ej Pitkärunta); 253, Guadalupe (ej Guadaloupe); 373, Van de Veide (ej Van den Veide);
432, r. 8, cloisonné (ej cloisone); 491, r. 12, glesum (ej glseum); 597, Tiphaigne (ej Tiphaine).

B. VI, 16, Forselies (ej Forsell); 76, r. 15, sid. 64 (ej sid. 55); 165, Wertheim (ej Werthheim) ; 272, Chri-

stofle (ej Christoffle) ; 278, éniail (ej emaille); 480, Willcox (ej Wilcox); 507, Simier (ej Simie); 509, Falk-
ner (ej Folkner); 600, r. 29, f. K. 140 (ej 400).

Vid skrifningen af grekiska namn samt åtskilliga historiska (hufvudsakligen personers förnamn) har i

detta verk det hittills vanliga stafningssättet i allmänhet blifvit följ dt.



SLUTORD AF FÖRLÄGGAREN.

Med tvenne öfversigter, en alfabetisk och en kronologisk, af alla

tiders vigtigaste uppfinningar samt den namn- och sakförteckning, som

samtidigt lemnas i allmänhetens händer, är hufv uddelen af Uppfinnin-

garnas bok afslutad. Då detta verk i december månad 1872 anmäldes

till subskription, förbehöllo vi oss två och ett hälft år för dess utgifning. Ut-

gifningen har emellertid erfordrat en tid af tre år och således med sex må-

nader öfverskjutit den utlofvade tiden; detta dröjsmål har haft sin grund i de

svårigheter, som varit förenade med utarbetandet af förenämda register, svå-

righeter vida större, än vi kunnat förutse.

Ett sådant register har, för att fullt motsvara sitt ändamål, måst helt

och hållet nytt och sjelfständigt utarbetas, hvarvid hela verkets nära 3 800 *

textsidor måst rad för rad genomgås. Resultatet häraf har blifvit en namn-

och sakförteckning, som innehåller vid pass 36 000 uppslagshänvisningar.

Vid denna fullständighet har man visserligen i allmänhet sökt hålla medelvä-

gen mellan för mycket och för litet, men tillika tagit till grundsats att hellre

brista i det förra än i det senare hänseendet. Vi hoppas, att frukten af detta

ej ringa arbete, hvars utförande erfordrat en tid af öfver ett år, skall ha blif-

vit, att läsaren, om han vill rådfråga en viss afdelning af Uppfinningarnas

bok eller finna rätt på någon der förekommande enskildhet, ej blott skall med

lätthet finna den hänvisning, han söker, utan äfven en fullt riktig och tillför-

litlig. Det har åtminstone varit vårt ifriga bemödande. Härigenom skall också

säkerligen det nu afslutade verket i ännu högre grad blifva, hvad det från

början varit afsedt att vara: en nyttig och lätt användbar vägvisare på det

industriela lifvets alla områden, en uppslagsbok för alla dit hörande frågor.

Efter den alfabetiska öfversigten ha vi uppstält en annan, som äfven

upptager de vigtigaste uppfinningarna i den ordning, hvari de till tiden följa

på hvarandra, en kronologisk uppställning, som synts oss erbjuda ett ej

ringa intresse, då först vid denna anordning det sätt, hvarpå uppfinningarna

räckt hvarandra handen, springer rätt klart i ögonen.

Det återstår oss att betyga vår skyldiga tacksamhet till de herrar, som med

sakkunnig medverkan och upplysningar deltagit i arbetet. Vi meddela här

nedan så väl herrar medarbetares namn som en förteckning på de af dem

* Om verkets omfång se registrets sista sida.



utarbetade afhandlingar, dervid anmärkande, att de med en stjerna utmärkta

afhandlingarna endast äro granskade, men af andra personer öfversatta.

Af de herrar, som lemnat smärre bidrag och värdefulla upplysningar, må

tacksamt nämnas kaptenen vid väg- och vattenbygnadskåren A. M. Lindgren

(De svenska jernvägsbygnaderna, B. I), amanuensen vid statens historiska mu-

seum, doktor Oskar Montelius (Nordens vapen och redskap under forntiden, B.

I), faktorn vid kungliga boktryckeriet J. G. Nordin (Boktryckarkonsten, B. I) f

utom många andra, som vid enstaka fall välvilligt lemnat råd och upplysningar..

Yi tillåta oss framhålla vigten af det försök, som blifvit gjordt i detta verk r

att på språkvetenskaplig grund följdriktigt genomföra fastställandet af en stor del

af den svenska tekniska terminologin, af hvilken mången term och månget ut-

tryck, som kommit i vacklan eller råkat på afväg, återförts till rätt form.

Till sist och i sammanhang härmed hembära vi en offentlig tacksägelse
o

till doktor 0. V. Alund, som icke allenast sjelf öfversatt en betydlig del af

verket och vid åtskilliga afdelningar gjort bearbetningar och tillägg, utan äfven

utfört det mödosamma värfvet att före tryckningen granska handskrifterna till

samtliga afhandlingarna och ansvarat för rättelseläsningen, med ett ord utfört.

den språkliga redaktionen af hela verket.

Stockholm 1875, november 30.

Förteckning på medarbetarna uti Uppfinningarnas bok.

Almström^ It. (disponent vid Rörstrands porslinsbruk). — Lervarorna och.

deras tillverkning (B. IV).

Andersson., J. O. (ingeniör, lärare vid teknologiska institutet). — Pappe-

rets historia och tillverkning (B. I). — * Papier-maché och beslägtade

ämnen (B. VI).

Bauekj V. (professor vid musikaliska akademin). — De musikaliska instru-

menten (B. II).

Bergström, R. (filosofie doktor).— Jagten (B. III).

Carlson, S. (filosofie doktor, lärare vid bergsskolan). — Qvicksilfver. —
Guldet, platinan och hennes följeslagare. — Aluminium och mag-
nesium. De konstgjorda ädelstenarna (alla i B. IV).

Cederblom, J. E. (bergsnotarie). — Skruffartyget och väderqvarnen. —
Häfstången och blocket. — Vågen och areometern. — Pendeln och

centrifugalmaskinen. — Barometern och manometern. — Hydrauliska

maskiner. — Termometern. — Ångan och ångmaskinens uppfinning

(alla i B. II). — * Symaskinen (B. VI).



'ChristerSSOn
9

J. (assistent vid kemiska försöksstationen vid Ultuna landtbruks-

institut). — Glaset och dess förarbetning (B. IV). — Infusionsdryc-

kerna. Kaffe, te och kakao. — Köttet och dess användning (båda i

B. V).

Clere, P. T. (professor vid Upsala högskola). — Elddonet och fosforn

(B. IV). — Det dagliga lifvets kemi, inledningen. — Målning och

bakning. — Jäsdryekerna. Bränvinsbränning och sprittillverkning.

— Vinet. — Ölet och ölbryggningen. — Tvål- och ljustillverkningen.

Oljor och fett. — Eteriska oljor och parfymer. — Belysningen.

— Kåda, fernissa och lack. — Blekning. — Färgning och tryckning

(alla i B. V). — Dessutom granskat och gjort tillägg till åtskilliga af-

delningar.

'Cronqvistj Verner (civilingeniör). — Färgerna och deras beredning. —
Krutets uppfinning (båda i B. IV).

.Dahlander, €r. K. (professor vid teknologiska institutet). — Ljuset. — Speg-

lar och spegelapparater. — Prismat och spektralanalysen. — Camera
obscuran. — Elektriciteten och uppfinningen af elektricitetsma-

skinen. — Uppfinningen af åskledaren. — Galvanismen, det elektriska,

ljuset och galvanoplastiken (alla i B. II). — Uppfinningen af daguer-

rotypin och fotografin (B. IV). — Tillverkningen af tapeter och

vaxduk. — Uppvärmningen och luftvexlingen (båda i B. V). — Ma-
skinbygnadskonsten och hennes hjelpmedel. — Låset, de brandfria

kassaskåpen och spiktillverkningen. — Nåltillverkniiigen. — Förar-

betningen af bleck och tillverkningen af stålpennor. — Urtillverk-

ningen. — Guldsmeds- och juvelerarkonsten. — Träets bearbetning.

— Svartkonsten och leksakstillverkningen. — Vagnmakeriet. — Korg-

och halmflätning (alla i B. VI).

Eichhorilj C. (amanuens vid kungliga biblioteket). — Tapeter (historik, til-

lägg) (B. V). — Bokbinderiets historia, tillägg (B. VI).

Ekman, F. L. (professor vid teknologiska institutet). — Svallets industrier

(B. IV).

.Fernllinclhj E. V. (filosofie doktor, lärare vid teknologiska institutet och slöjd-

skolan). — Kautsju och guttaperka. — Garfning och limtillverkning

(båda i B. V).

Eorssinailj L. A. (filosofie doktor, amanuens vid statens meteorologiska

centralanstalt). — Från källan till hafvet. Vindarna (B. III).

Hammarsten, Olof (adjunkt vid Upsala högskola). — Tobaken och de

öfriga narkotiska njutningsmedlen (B. V).

Lang, J. (professor vid Lunds högskola). — Sockret (B. V).

Lindahl, Josna (filosofie doktor). — Skördarna ur vattnet (B. III).



Nathorst, Hj. (professor, föreståndare för Alnarps landtbruksinstitut). —
Landthushållningen. — Åkerjorden. — Växternas näring. — Åker
och äng. — Frukt- och vinodling. — Boskapsskötseln (alla i B. III).

Pettersen
?
R. (kapten vid kungliga flettan). — Fartygens bygnad och utrust-

ning. — Ångfartyget. — Fartyget som krigsmedel. — Hamnar och
dockor. — Sjöfarten och verldshandeln i våra dagar (alla i Tilläggs-

bandet, B. VII). — Dessutom granskat och gjort tillägg till öfriga af-

delningar om sjöväsendet och sjöfarten i B. VII.

Keein, V. (telegrafkommissarie). — Uppfinningen af telegrafen (B. II).

Sandberg, N. F. (civilingeniör). — Kalk, cement och gips. — Alun, soda

och salpeter (båda i B. IV). — Förarbetning af hår, borst och tar-

mar (B. VI).

SciieiltZj Edv. (civilingeniör). — Naturkrafterna och deras användning,

inledningen. — Metersystemet. — De elektromagnetiska apparaterna.

— Kompassen (alla i B. II).

Smitt, F. A. (professor, intendent vid naturhistoriska riksmuseet). — Fiske

och sjöjagt (B. III).

Stahre, L. (laborator vid farmaceutiska institutet). — Kryddor, droger, läke-

medel och gifter (B. V).

Steffenburg, Iyar (ingeniör). — Väfningen. — * Repslageriet— * Spin-

ningen, tillägg (alla i B. VI).

Sturzen-Becker, Vilhelm (filosofie doktor). — stenografin (B. I).

Syedelius
?

Gr. (ingeniör vid finska bergsstaten). — Tillgodogörandet af rå-

ämnena, inledningen. — De nyttiga bergarterna och stenbrytaren. —
Jordborren och de borrade brunnarna. — Grufbrytningen. — Gruf-

arbetaren och gruffälten. — Brytningen af de fossila bränsleämnena.
— Koksaltet. — Ädelstenarna (alla i B. III). — Båämnenas kemi-

ska behandling, inledningen. — Bruksarbetaren. — Jernet och jern-

industrin. — Zink, kadmium, kobolt, nickel, antimon och vismut.

— Kopparn. — Bly, tenn och qvicksilfver (alla i B. IV). — Smidet

af blanka vapen, — Knif och gaffel (båda i B. VI).

Thelaus, V. M. (f. d. lärare vid skogsinstitutet). —• Skogen, hans skötsel

och vård, — Skogens afkastning (båda i B. III).

TJpmark
9
GL H. (filosofie doktor, amanuens vid nationalmuseet). — Bygnads-

konsten och de tekniska konsterna. — Bygnadskonstens teknik och

de olika slagen af bygnader (båda i B. I).

o

Aqrist, E. 0. (kapten vid göta artilleriregemente). — Eldvapnen. —-

* Hand-

eldvapnen (båda i B. VI).
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Förkortningar i registret.

A afbildning. gräver. gravering.

acklim. acklirnatisering.
j

grek. grekisk.

afr. afrikansk. 1 grufbr. grufbrytning.

amer. amerikansk. gräfn. gräfning.

antiqv. antiqvarisk. guldsmedsk. guldsmedskonst.

arab. arabisk. halmfl. halmflätning.

art. artilleri. handeldvap. handeldvapen.

asiat. asiatisk. handskm. handskmakeri.

astrol. astrologi. hattm. hattmakeri.

astron. astronomi. hebr. hebreisk.

bakn. bakning. : hist. historia.

bergsbr. bergsbruk. höll. holländsk.

blecksl. bleckslageri. hydr. hydraulisk.

blekn. blekning. ind. indisk.

bokb. bokbinderi.
i

instr. instrument.

boktr. boktryckeri ital. italiensk.

borstb. borstbinderi. jagtv. jagtväsen.

boskapssk. boskapsskötsel.
:

i
fr jemför.

bot./ botanisk. jordbr. jordbruk.

bryggn. bryggning. ;
jud. judisk.

brytn. brytning.. juvelerark. juvelerarkonst.

bränvinsbr. bränvinsbränning. k. (i slutet af förkor-

hygn. bygnadskonst. tade ord oftast) konst.

egypt. egyptisk.
:

kelt. keltisk.

eldd. elddon.
i

kem. kemisk.

eldvap. eldvapen. kin. kinesisk.

elektr. elektrisk. kopparstickark. kopparstickarkonst

eng. engelsk. korgfl. korgflätning.

f. K. före Kristus* krigsv. krigsväsen.

fabr. fabrikation.
;

landth. landthushållning.

fenic. fenicisk.
;

lat. latinsk.

fiskf. fiskfångst. ler v. lervaror.

fiskodl. fiskodling. 1 litogr. litografisk.

fornn. fornnordisk. I luftb. luftbalong.

fotogr. fotografi. luftvexl. luftvexling.

fys. fysisk. läkark. läkarkonst.

fågelf. fågelfångst. \ maln. målning.

färgn. färgning. ; med. medicinsk.

gaslysn. gaslysning.
\

mikr. mikroskop.

geolog. geologisk. ! miniatyrk. miniatyrkonst,

gjutn. gjutning. : mong. mongolisk.

; 1



musik.

myntsl.

myt.

måln.

navig.

nötbosk.

odl.

o. f.

oorg.

opt.

orient.

ornam.

papp.

pers.

pneum.

porsl.

portug.

postv.

repsl.

rom.

rustn.

sjukd.

skeppsb.

skogssk.

skom.

skrifk.

slipn.

smidn.

musikalisk. snick. snickeri.

myntslagning. spinn. spinning.

mytologi. statist. statistisk.

målning. stereosk. stereoskopisk.

navigation. svarfk. svarfkonst.

nötboskap. syst. system.

odling. Tb. titelbild.

och följande. telegr. telegrafi.

oorganisk. telesk. teleskop.

optisk. tillv. tillverkning.

orientalisk. tryckn. tryckning.

ornament. tryckpr. tryckpress.

papper. trädgårdssk. trädgårdsskötsel.

persisk. träsnid. träsnideri.

pneumatisk. tunnb. tunnbinderi.

porslin. turk. turkisk.

portugisisk. uppfinn. uppfinning.

postväsen. vagnm. vagnmakeri.

repslageri. venez. veneziansk.

romersk. vinodl. vinodling.

rustning. väfn. väfnadskonst.

sjukdom. åkerbr. åkerbruk.

skeppsbyggen. åkerbruksr. åkerbruksredskap

skogsskötsel. ångm. ångmaskin.

skomakeri. årh. århundrade.

skrifkonst. ölbryggn. ölbryggning.

slipning. österl. Österländsk.

smidning. ' österr. österrikisk.

De större, med fetare stil tryckta siffrorna utvisa bandet, de mindre sidan. — Öfriga för-

kortningar, i synnerhet till de med ofvanstående förkortningar närbeslägtade ord, torde lätt förstås.



Namn- och sakförteckning
till

UPPFINNINGARNAS BOK.

Aachen , blyglansblock

4,227; — jerntillverk-

ning 4,139; — miin-

stern 1,236; — nisel-

sten 4,491 ; — sten-

kolslager 3,191 ; — sy-

nålstillverkning 6,1 88

;

— tapettillverkning

5,549; — zinkmalm
4,153.

Aachenrain , zinkblende

4,158.

Aarau , kanongjutning

4,210, 6.96.

Aargau, bergsalt 3,205.

Aargletschern, flyttning

af klippblock A 3,30.

Abaris 1,144.

Abbas den store, sjah

5,108, 6,124.

Abbeville, fynd af sten-

saker 1,13.

Abborre 3,605.

Abd Alkades Ebn Mu-
hamed 5,75.

Abdallah Ibn Abbas, om
skriften 1,480.

Abderraman III 4.357.

Abel (professor) 4,638,

4,642.

Aberration. ljusets 2,221.

Abessiner A 1,16, 1,19,

5,95; — bostäder A
1,63; — rusdryck

5,144.

Abessinien 1,143;

gummi 5,409; — kaf-

febuskens hemland
5,7 4; — medicinal-

växter 5,22 3.

Abies 3,401; — balsa-

mea 5,403; — excelsa

3,403, 5,403; — pec-

tinata A 3,4 04, A
3,431, 5,403.

Abietinsyra 5,405; —
kristaller A 5,405.

Abimelek 4,2 74.

Abiponer, båtar 1,116;— pelsmosaiker 1,7 0;— pilspetsar 1,10 2;— räknekonst 1,134.

Abraham 2,7 7, 4,27 4.

Abrud-Banya, guld 4,3 6

.

Absalons graf A 1,212.

Absam (Stainers födelse-

ort) 2,514, 2,518. i

Absis 1,23 0.

Absorption (parfymtillv.)

5,304; — med olja,

galler till A 5,304.

Absorptionstafla af glas

A 5,304.

Abu Sambul, tempel
1.201.

Abul Casem 5,149.

Abu-Mussa Dsjafar-al-

Sofi 4,9.

Abusir, pyramider 1,19 9.

Abydos, Osiristempiet

1,201.

Acacia catechu A 5,44 5;— egyptisk 5,482; —
heterophylla 3,455 ;

—
melanoxylon 3,4 55 ;

—
nilotica 5,409; — ve-

rek 5,223, 5,409.

Academia caesarea leo-

poldina 4,21.

Académie des sciences

(Paris) 4,21.

Acaena sanguisorba 5,9 6.

Acahuatla 5,106.

Acajugummi 5,410.

Accademia del cimento
(Firenze) 2,548.

Accidenstiyck (tillfällig-

hetstryck) 1,551.

Acconciamento 6,344.

Acer saccharinum 5,71.

Acerineer 3,401.

Aceton 5,412.

Achard (kemist) 5,55,

5,281.

Acherau 2,375.

Acidifiering (ljustillv.)

5,281.

Acipenser huso 3,600;
— ruthenus 3,600; —
stellatus 3,600; — stu-

rio 3,600.

Acklimatisation, växters

3,357. ,

Acklimatisatioiissällskap

3,359, 3,367.

Acklimatisationsträdgår-

den vid Paris A 3,358;— fåglar A 3,368.

Acklimatisering, husdju-

rens 3,365.

Ackommodation , ögats

2,279.

Ackordion 2,535.

Aconitum 5,229, 5,239.

Acosta 5,485.

Acqua di vite 5,14 9.

Actiengesellschaft fur

buntpapier- und leim-

fabrication 5,551.

Adam,. Ch. (arkanist)

4,381.

Adamand 3,2 38.

Adamas 3,2 3 8.

Adams (gevärskonstruk-

tör) 6,101.

Adams (optiker) 2,326.

Adams, E., distillerings-

apparat 5,154,A 5,155.

Adams-Deanerevolver
6,101.

Adansonia digitata 5,215..

Adansoniablad 5,215.

Adel 1,129.

Aden 5,75, 5,409.

Adersbach , sandstens-

brott 3,58.

Adlitzgraben 1,406.

Admont 3,145.

Adobes 4,4.08.

Adolf af NTassau 1,542,

1,544.

Adolf Fredriks kyrka i

Stockholm A 1,310;— orgelverk 2,544.

Adomos 3,238.

Adorf och Plauen, perl-

distrikt 3,545.

Adrianopelrödt 5,507,

5,514.

Aducering (jernberedn.)

4,9 9; — (stålmanu-

faktur) 6,135; — (ur-

tillv.) 6,244.

Adular 3,236, 3,254.

Aepinus 2,327.

Aerugo nobilis 4,219.

Aes cypricum 4,191; —
grave 4,27 7.

Aetiops mineralis 4,257.

Afbrvtare (galvanism)

2,374.

Afdikning, öppen 3,291.

Afdrag 4,231.

Afdrifning 4,230.

Afdunstning (hvitbets-

sockertillv.) 5,63.
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Afdunstningsköld 2,551.

Aferet 4,225.

Aff dyäfwlsens frästilse

(den första på sven-

ska språket tryckta

bok) 1,598.

Afrall (limkokn.) 5,453.

AfTenthaler , svartblå

3.355.

Affinering, guldets 4,310.

Affinitet 4,29.

Affischstilar 1,553.

AfMcano (marmor) 3,45.

Affut å sauterelle 6,56.

Afganistan, väfnader

6,451.

Afgifvare (spinn.) 6,3 7 8,

6,390.

Afhåming (hattm.) 6,540.

Afium (opium) 5,13 0.

Afiun (opium) 5,130.

Afkantningsmaskin
(blecksl.) 6,200.

Afklappning 1,52 9.

Afklatschning 1,5 90.

Afkopplingsinrättning
2,601.

. Afkylningsprocess, him-

lakropparnas 2,561.

Aflagring 1,3 ;
— vulka-

nisk 2,560.

Aflatsbref, Mcolaus V:s

1,541; — tryckta i

Stockholm 1,598.

Afloppsdike 3,291.

Aflöppskanaler , undeiv

jordiska 1,°"9.

Afloppsrör A X 195.

Afläggning (be k \)

1,565, 1,567.

Afläggningsapparat

3,311.

Afläggningsmaskin
1,567; — Browns A
1,568, 1,569.

Afplattning, jordens

2,102.

Afputsning 1,330.

Afrifning (hattm.) 6,542.

Afrika 5,133; — folkty-

per A 1,16; — gasell-

jagt 3,499; — guld

1,95, 4,291; — silfver

som bytesmedel 4,261.

Afrymningssalter 3,224,

3,226.

Afskrifning af böcker
hos romarna A 1,521.

Afskrifvarofficiner 1,520.

Afskrotare (filtillv.)

6,141.

Afskrote (spiktillv.)

6,166.

AfskrKdeshögar 1,11.

Afsprång (jagt) 3,483.

Afstickarverk (väfn.)

6,422.

Afstråk 4,231.

Afsändningsapparat (te-

legr.) 2,420.

Afsänkande 3,138.

Aftagande, värmets 2,1 1

.

Aftagandets period 6,588.

Aftryck, växtformers 1,3.

Afvenbok 3,401, A3,405 ;— anatomisjs bygnad
A 3,431.

Afvägning A 2,184.

Agamemnon 2,14, 2,439,

2,440, 2,441.

Agardh 3,418, 3,44 0.

Agaricus fascicularis

5,23 7; — muscarius

5,237; — squamosus
5,237; — sulphureus

5,237.

Agassiz (fiskodlare)

3,604.

Agat 3,236,3,255,3,261.
Agatgeod A 3,261.

Agatmortlar 3,3 4.

Agavepapper 1,43 9.

Agavesaft, insamling A
5,143.

Agaveväxt 5,14 3.

Agenor (myt.) 3,37 7.

Agesilaos 4,2 7 6.

Aggregationsformer 2,16.

Agnkrok 3,596.

Agora, grekernas 1,226.

Agradatos 1,209.

Agraff från 16:e årh. i

Gröna hvalfvet i Dres-

den A 6,26 6.

Agricola,' Georg 3,90, A
4,13; — om qvick-

silfver 4,251; — om
vismut 4,18 7.

Agrigent, romerska kast-

maskiner vid beläg-

ringen af A 2,104.

Agrippap bad 1,2 27.

AgusturjL 4,4 0.

Ahasveios 5,492.

Ahdukoatsj (rökfångs-

månad) 1,135.

Ahlbom (bokb.) 6,511.

Ahner 1,6 2 4.

Aichmetall 4,221.

Aigle 6,206.

Ailanthuslarv 6,3 61.

Ailettes 6,53.

Ainmiiller (glasmålare)

4,540.

Aj a Sofia (Konstantino-

pel) A 1,234.

Ajunta, dagop i grott-

templet vid A 1,192.

Akademier 1,364.

Akaja, lin 6,349.

Akaju 6,321.

Akantus (ornament)

1,271.

Akantusform 1,243.

Akaroidharts 5,402.

Akbarabåd, Tadsj-mehal,

grafvård 1,249.

Akleja (ornament) 1,265.

Akonitin 5,23 9.

Akra, mynt 1,131.

Akrell (general) 2,407,

2,448.

Akropolis 1,218.

Akroterier A 1,2 2 3, A
1,272.

Aktier 1,682.

Akum 5,3 25.

Akustik 2,13.

Al 3,4 01; — anatomisk
bygnad A 3,431; —
mognad 3,411.

Al lizari (kräpp) 5,488.

Alabama, tobak 5,115.

Alabaster 3,50, 3,20 1,

6,307.

Alabasterglas 4,50 9.

Alabasterindustri 3,5 0.

Alabasterpapper 5,551.

Alabastron 4,346.

Alae (rom. hus) 1,33 7.

Alang-alanggräs 5,209.

Alard, vattring på lac-

kervaror 6,204.

Alba (mässkjorta) 6,350.

Albert (fotograf) 4,612,

4,622.

Albert (prins) 1,171.

Albert (öfverbergsråd)

6,417.

Albertotypi 4,622.

Albertus Magnus 1,150,

1,260, 2,10, 4,8, 4,10,

4,628, 5,219, 6,239.

Albo, d', färgeristadga i

Frankrike 5,484.

Albrecht af Österrike

6,128.

Albrecht (schakt i Vie-

liczka) 3,217.

Albrechtsburg (i Meis-
sen), porslinstillverk-

ning 4,3 7 6, A 4,378.

Albukases (kemist) 4,8.

Album 1,437.

Albumin 5,17.

Albuminat 5,43.

Alcantarabron , höjd

1,293.

Alcarazzas (karl) 1,113,

4,397.

Alchemyst, Ben Jonsons,

om de visas sten 3,235.

Aldegrever, II. (koppar-

stickare) 1,631.

Aldehyd 4,325, 5,15,

5,502.

Aldehydgrönt 5,502.

Alderna (boktr.) 1,550;— pressar i Venezia
1,524.

Aldini 2,389.

Aldo Manuzio (boktr.)

1,545.

Ale 5,187; — scotch

5,198.

Alembert, d' 2,365.

Alencon, spetstillverk-

ning 6,473. .

Alepin 6,353.

Aleppo 5,496.

Alessandro di Medici

6,263.

Alexander den store

1,122, 1,145, 1,209,

2,9,2,465,3,366,4,627,

4,653, 5,205, 5,292,

6,39, 6,349; — (hä-

stens hist.) 3,37 0; —
på ett egyptiskt mynt
A 4,277.

Alexander, Mount, guld

4,301.

Alexander Severus 4,389.

Alexanderspelaren i S:t

Petersburg 3,31.

Alexandria 1,146, 1,439,

2,25, 4,7, 4,489, 4,524,

5,208.

Alexandrovski, porslins-

fabrik 4,3 98.

Alf 3,288, 3,341.

Alfabet 1,496; — egyp-
tiskt 1,496; — etru-

riskt A 1,500; — fe-

niciskt A 1,500; —
gammalgrekiskt A
1,500; — gammalita-
lienskt A 1,500; —
grekiskt 1,499, 1,500;— jemförande tabell

1,500; — latinskt

1,505; — romerskt
1,501; — semitiskt

1,498, 1,499; — vest-

gotiskt 1,503.

Alfabetprof A 1,500.

Alfenid 4,179.

Alfonso II af Aragonien
1,442.

Alfonso II, hertig i Fer-
rara 4,375.
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Alfonso Y af Sicilien

5,541.

Alfonso IX af Oastilien

1,442.

Alfplog A 3,300, 3,301

;

— amerikansk A
3,300.

Alfågel 3,491.

Alförrädare 3,491.

Alg 2,C30.

Algauras (nötbosk.)

3,383.

Algebra 1,148.

Algeriet, se Algier.

Algier, kochenilj 5,485;
— sandarak 5,398; —
tobaksodling 5,128; —
trävaruexport 3,4 53.

Alhambra, konungaborg
1,24 7; — lejonbrunn

1,247 ;
— lejongård A

1,246, 1,247; — mo-
risk kolonn A 1,245;
— palats 4,357; —
sirverk 3,2 0.

Alhambraornament
6,250.

Alhambravasen A 4,358,

4,359.

Alhazen, användning af

linser till förstorings-

glas 2,320.

Ali (kalif) 6,105.

Alibert (upptäckare af

grafit) 3,156, 4,686.

Alibertgrafit 4,686.

Alingsås (AlstrÖmers fö-

delseort) 6,475; — den
svenska väfnadsindu-

strins vagga 6,47 6.

Alizarin, framställning

ur antracen 5,351; —
ur krapproten 5,487

;

— konstgjordt 5,505.

Alizarinbläck 5,536.

Alj ofar (tesort) 5,92.

Alkalier 3,11,4,44,4,448,

4,615, 5,3; — sönder-

delning A 2,378; —
teknisk rol 3,2 25.

Alkaiilut 5,514.

Akalimetaller 4,39.

Alkalisalter 4,487.

Alkaloider 5,13, 5,14.

Alkanna 5,481, 5,487,

5,489.

Alkannarot 5 :
412.

Alkannarödt 5,489.

Alkekung 3,59 3.

Alkemi 2,10, 4,8.

Alkemins tidehvarf 4,4,

4,7.

Alkermes 5,4 86.

Alkfågel (statist.) 3,59 2.

Alkmaar (CorneliusDreb-

bels födelseort) 2.324;
— gradmätning 2,34.

Alkohol 1,45, 1,47, 4,6,

4,53, 4,609, 5,5, 5,15,

5,38, 5,139, 5,145,

5,198, 5,412; — ab-

solut 2,328, 5,145; —
kokningspunkt 5,355;— sammansättning

5,145; — urstenkols-

tjära 1,168.

Alkoholkollodium 4.608.

Alkoholometer 2,88, 2,89,

5,161.

Alkoholradikaler 5,500.

Alkoholslåga 2,24 9.

Alkor 3,593.

AUeghannykedjan 2,240.

Alluaud (porslinsfabri-

kant) 4,395.

Alluvium 1,12, 3,16.

Alm 3,401, 3,402.

Almaden, cinobergrufvor

3,96, 4,251; — qvick-

silfverafkastning 4,253;— qvicksilfvergrufvor

3,92, 4,252; —schakt-
ugn för qvicksilfver

4,254.

Almaden, New, cinober-

grufvor 3,96, 4,2 53.

Al-Mamum, mätning af

jordklotet 2,34 ;
— Al-

Mamums svarta aln

2,26.

Almandin 3,251.

Almandinrubin 3,248.

Almas 3,238.

Almbark 5,44 5.

Almedal, arbetarbostäder

1,3 51 ; — maskinväfda
fabrikat 6,440; — me-
kaniskt linspinneri

6,404.

Aln. handels- 2,26; —
den heliga 2,25; —
Herons 2,26; — nil-

mätarens 2,25;— svart

2,26.

Alnwick castle, glasfön-

ster 4,491.

Aloe 5,223, 5,44 2; —
purpurescens 5,223;—
socotrina 5,223.

Alpacca (nysilfversort)

4,179.

Alpaka (l:a uppl. af d.

«III har orätt Alpacca)

3,367, 3,499, 5,474,

6,353.

Alpakafår 6,394.

Alperna, juraformation

3,15; — jfr Central-

alperna.

Alphus, baierskt 1,353.

Alpini, Prosp. (läkare och
botaniker) 5,75.

Alsikeklöfver 3,339.

Alsing, I. R., malcylin-

der A 4,418; — pa-

tenterad malningsap-

parat 4,418.

Alström, J., seAlströmer.

Alströmer, J. 6,403,

6,474, A 6,475, 6,476.

Altai, grufbrytning 3,85

;

— koppartillverkning

4,192; — malmfyndig-
heter 3,90.

Altamaha, kakaoplanta-

ger 5,9 9.

Altare 1,230, 6,297.

Altarljusstakar, roman-
ska af brons från ll:e

årh. A 6,252.

Altdorfer, Albr. (koppar-

stickare) 1,606, 1,631.

Alteclere (Oliviers svärd)

6,120.

Altena, synålstillverk-

ning 6,188.

Altenberg
,

grufschakt

3,110; — kristallise-

rad jernglans 3,98 ;
—

sprängning medelst

eldsättning 3,107; —
tenngrufvor 4,109; —
tennmalmsstock A
4,243.

Altenberg, kapital från

A 1,240.

Altenberg, zinkgrufva

4,153; — zink- och
blygrufvor 3,109; —
zinktillverkning (sta-

tist.) 4,153.

Altenketter (bildsnid.)

6,268.

Altenstetter, Dav. (guld-

smed) 6,270.

Altfiol 2.516.

Althen, J. (färgare)

5,484, 5,488.

Althorn A 2,527.

Altissimomarmor 3,46.

Altsattel , blåfärgsverk

4,172.

Alttromba A 2,527.

Altwasser, porslinsfabrik

4,396.

Altväterwasserleitung

vid Freiberg 1,383.

Aludlar (qvicksilfverbe-

redn.) 4,254.

Alumen 4,331, 4,453; —

*

hvit 4,453 ; — svart

4,453.

Alumina (lerjord) 4,331,

4,453.

Aluminia (fajansfabrik i

Danm.) 4,398.

Aluminium 4,39, 4,331
o. f. ; — egenskaper

4,334; — fabriksmäs-
sig framställning i

Frankrike 4,333; —
flamugn för framställ-

ning af A 4,333; —
legeringar 4,3 35; —
och magnesium A
4,327.

Aluminiumbrons 4,201.

Aluminiumpennor 6,211.
Aluminiumstickor 4,594.

Aluminiumstål 4,109.

Aluminiumteknik 4, 3 3 5

.

Alumit 4,455.

Alun 4,6, 4,13, 4,44,

4,447 o. f., 4,453
o. f., 5,437, 5,482,

5,497, 5,515;
—

'

framställning 4, 4 5 5 j— jernfritt 5,515; —
munkacskt 4,4 58; —
romerskt 4,458; —
soda och salpeter A
4,447 o. f.; — tvätt-

ning A 4,456.

Alunbetning5,514,5,515.

Alunfält med rostugnar

4,454.

Alunkristall A 4,453, A
4,457; — växande A
2,16.

Alunlut, afdunstning

4,457.

Alunläder 5,437.

Alunlösning, ugn för af-

dunstning af A 4,455.

Alunmalmer 4,455; —
röstning 4,456. '

Alunmjöl 4,458.

Alunskiffer 4,4 55, 5,349.

Alunsten 4,455.

Alunverk 4,4 54, 4,455,

4,457.

Aluta 5,437.

Alvahar, »tsjöttry» (graf-

vård) A 1,248, 1,249.

Alvastra klosterkyrka

1,298; plan A
1,297.

A lvensleben , saltkällor

3,205.

Amager. fasaner 3,488.

Amalfi (Flavio Giojaa

hemort) 2,450.
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.Amalgam 3,92, 4,257,

4,520.

Amalgamering 4,262,

4,264.

Amalgameringsapparat i

Freiberg A 4,266.

Amalgameringsplats vid

Salgado i Mejico A
4,264.

Amalgameringsverket
Halsbriicke vid Frei-

berg A 4,258.

Amalgamkompositions-
pennor 6,211.

Amarant-cayenneholts

3,458.

Amarantträ 6,304.

Amasonsten 3,236, A
3,238.

Amati (musikinstrument-

makare) 2,513, 2,514,

2,517, 2,519.

Amazoner (hästens hist.)

3,370.

Amazonfloden 5,214,

5,495.

Amber (eng. namn på
bernsten) 5,403.

Amboina 5,208, 5,210.

Amboner (bygn.) 1,242.

Ambones (bygn.) 1,230.

Ambotten, v. (uppfin-

nare af det första

tröskverk) 3,312.

Ambra 3,576, 5,403.

Ambrakia, killingar 1,48.

Ambrassamlingen 6,264,

6,267.

Ambrogi, Giov. (harnesk-

måkare) 6,122.

Ambrogio, San (kyrka i

Milano) 1,238.

Amenemeha III (Moeris)

1,200.

American-magnesium-
• company i Boston

4,336.

Amerika, folktyper A
1,17; — gaslysning

(hist.) 5,326; — guld-

fält 4,293; — guld-

och silfverafkastning

4,309; — humleod-
ling 5,135; — pla-

tina 4,320; — pot-

aska 4,450; — soc-

kerodling 5,48; —
trävaruhandel 3,455;— upptäckt af Colum-
bus 1,149 ; — upptäckt
af nordmän 1,26; —
urinvånare 1,22 ;

— jfr

Körd- (o.) Sydamerika.
Amerikagrått 5,516.

Amerikaner, nedläggning

af undervattenskabel

2,439.

Ametist 3,236, A 3,238,

3,259.

Amfiprostylos (bygn.) A
1,217.

Amfora (helleniskt för-

varingskärl) 4,346, A
4,348.

Amici, aplanatiskt mikro-

skop 2,327; — första

spektroskopet för di-

rekt seende 2,253.

Amiens 2,34, 2,35. 2,3G,

5,323; — katedral

1,262, 4,539; — —
sträfpelare A 1,259.

Amilas (vapensmidets

hist.) 6,120.

Amman (l:a uppl. af d.

II har orätt Ammon),
J., bössmakarverkstad

i 16:e årh. A 6,79;— tyska musikanter

från äldre tider med
fiol och bas A 2,514,

A 2,529; — urmakar-

verkstad från 16:e årh.

A 6,218.

Ammanati, B. 1,414.

Ammergau, leksakstillv.

6,319.

Ammon (fårets hist.)

3,384.

Ammoniak 3,284, 4,5 4,

4,448, 4,468, 5,3, 5,6,

5,9, 5,4 2; — kolsyrad

4,54, 4,468; — pur-

pursyrad 5,506.

Ammoniaka (fårets hist.)

3,384.

Ammoniakgas 4,23.

Ammoniakgummi 5,4 8.

Ammoniakharts 5,412.

Ammoniakkrut 4,64 5 ;
—

explosionsförmåga

4,646.

Ammoniaksalpeter 4,64 5.

Ammoniaksalter 3,320.

Ammoniter 3,61.

Ammoniumoxid, pikrin-

syrad 4,642.

Ammunitionsvagn 6,55,

6,7 3.

Amontons, optisk tecken-

telegraf 2,403.

Ampere (fysiker) 2,13,

2,14, 2,392, 2,415,

2,451.

Amphitrite (den första

svenska ångbåt) 6,16.

Amphora (rom. våtvaru-

mått) 2,27.

Amru (moské) 1,244; —
spetsbågstil 1,247.

Amsler (professor),

schweiziskt infanteri-

gevär 6,90, A 6,91.

Amsterdam 2,206; —
diamantsliperi 3,264;
— (kemisten Glaubers

dödsort) 4,16.

Amurat (sultan) 6,43.

Amygdalin 5,15, 5,140.

Amygdalis communis
5,2 6 5.

Amyloxid 5,147.

Amyris balsamifera

3,456.

Anacahuiteträ 5,228.

Anacardium occidentaie

3,456, 5,410.

Anahuac, aztekernas byg-

nader 1,185; — olme-

kernas grafvar 1,183.

Analys, kemisk 4,55; —
— första spåren till

4,10: — organisk 4,58;
•— qvalitativ 4,55; —
qvantitativ 4,5 7.

Anam, lackutförsel

5,400.

Ananasvin 5,184.

Anatomi 1,24.

Anbetning af garn cch

tyg 5,508.

Anchusa tinctoria 5,4 8 9.

Ancklitzen, K., se

Schwartz, Berth.

Anconas molo 4,494.

And, se Ånder.

Andaktsbilder, tryckning

1,526.

Andaluser (hästar) 3,3 76.

Andeklappning 2,21.

Anderloni, P. (koppar-

t stickare) 1,6 32.

Anderna 3,61; — peru-

anska 5,222; — pla-

tina 4,320; — silfver-

grufvor 3,157.

Andernach, cement

4,439.

Andersson, Ch. (elefant-

jägare) 3,498.

Andersson, F. (orgelbyg-

gare) 2,544.

Andersson, G. (orgelbyg-

gare^ 2,544.

Andeuppenbarelse på sce-

nen A 2,227, 2,229;— apparat för fram-

ställande af A 2,230.

André (musikförläggare)

1,654.

Andreani (luftseglare)

2,137, 2,145.

Andreasberg, bergverk

3,144; — grufbrytning-

3,93; — silfvergruivav

4,262.

Andreoli, G., majolika-

målning 4,3 65.

Andrezieux, jernväg till

1,397.

Android (automat) 6,2 3 9»

Andromachus 5,218.

Andromeda, ringnebulosa.

i A 2,316.

Andronitis (grek. byg-
nadj 1,336.

Andungsjagt 3,492.

^Anemokord 2,496.

Anemometer 2,554.

Aneroidbarometer 2,ll5 r

2,118, A 2,119; —
Bourdons 2,1 19; —
Vidis 2,118.

Anethum foeniculum

5,299.

Anfallsvinkel 2,228.

Anflog (nickel) 4,173.

Angamosguano 3,320.

Angantyr (vapensmidets

hist.) 6,120.

Angelikasprit 5,226.

Angelsachser, runskrif-

tens införande i Eng-
land 1,503.

Angerer (fotograf iWien>
4,612.

Ångers, hängbro 1,41 6^

Anglefort, Laport d'

(luftseglare) 2,137.

Anglesey, cementerings-

metod 4,197.

Angola, kopal 5,399.

Angorakanin 5,47 4.

Angraecum fragrans 5 , 9 G

Angreppspunkt 2,60.

Angusras (nötbosk.)

3,381.

Anhydrit (mineral) 4,442-

Anhydritregion 3,223.

Anil 5,492.

Anilin 5,350, 5,498.

Anilinblått 5,502; — ap-

parat för beredning af

A 5,503.

Anilinbrunt 5,504.

Anilinfärger 4,654, 5,14.

5,412, 5,499; — upp
täckt 6.595.

Anilinfärgsfabrik, fransk

5,502, A 5,503.

Anilinfärgstryck 5,528;,

5,531.

Anilingrått 5,516.-

Anilingrönt 5,50 2.

Anilingult 5,502.
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Anilinolja 5,499.

Anilinsvart 5,502, 5,515.

Anilinviolett 5,499.

Anime 5,412.

Anis 3,339; — acklima-

tiserad 3,360.

Anisolja 5,29 9.

Anka 3,390; — acklima-

tisering 3,366 ;— Vau-

cansons (automat)

6,239.

Ankare (del af pendelur)

2,96, A 6,221; —
magnetens 2,451; —
visartelegrafens 2,419.

Ankargång 2,13, 6,227;
— clementsk, tillbaka-

fallande 6,227; — Co-

les hvilande, för fickur

A 6,22 7; — Grahams
hvilande, för pendelur

" A 6,226.

Ankarstäfver, storlekar

3,436.

Anknytningsskel (väfn.)

6,431.

Ankusin 5,489.

Anläggningar, industriela

i Sverige 1,360.

Anlöpning af stålvaror

4,110, 6,130, 6,131.

Anlöpningsfärger (stål-

tillv.) 4,110, 6,131.

Anmarschbom (art.) 6,7 2.

Anna af Bretagne, graf-

monument A 1,2 7 3.

Anna af Sachsen (hen-

nes tid) 1,160.

Anna Boleyn (hennes tid)

1,162.

Anna, S:ta (grufarbetar-

nas skyddshelgon)

3,141.

Annaberg (bergsstad)

3,89, 3,141; — kemi-

sten Kunckels labora-

torium 4,584; — nic-

keltillgång 4,174; —
sniljväfnåder 6,460.

Annalen' der typographie

1,568.

Annals of philosophy

2,414.

Annerstuga (bondgård)

1,356.

Anno (orgelns hist.)

2,540.

Annonay (bröderna Mon-
golfiers hemort) 2,130

;

— hvitgarfning 5,43 9

;

— pappersfabriker

1,464.

Annularia longifolia från

stenkolsfloran A 3,1 7 5.

Anodonta cygnea 3,544.

Anonaceae 5,211.

Anordning, enkorig eller

endelig (jacquardmön-

ster) 6,448; — två-,

tre-, fyrkorig o. s. v.

6,448.

Anossoff (ingeniör) 6,126.

Anpappning (bokb.)

6,521.

Anrikning af bly 4,228;— malmers 4,61.

Anrikningsdammar (hafs-

saltstillv.) 3,20 9.

Ansbach, stuteri 3,37 6.

Ansigtsmåleri 1,6 7.

Ansjovis 3,563.

AnsUttning (bokb.) 6,521.

Antas (portugis, minnes-

märken) 1,18 0.

Antemion (ornam.) A
1,216, 1,222.

Antemios (ångmaskinens

hist.) 2,568.

Anter (grek. bygn.)

1,217; — tempel med
A 1,217.

Anterala (förhall i ind.

tempel) 1,197.

Antesterier (vinodlingens

hist.) 3,353.

Anthony, om violoncel-

lens uppfinning 2,516.

Antiaris toxicaria A
5,241.

Antikrist (tafletryck)

1,529.

Antilibanon, kritkalk A
2,331.

Antillerna, manzanillo-

träd 5,2 38 ;
— muskott

5,210; — vanilj 5,214.

Antiloper 1,11, 3,4 9 8.

Antimisokapnos (toba-

kens hist.) 5,108.

Antimoine (antimonium)

4,183.

Antimon2,256,3,96,4,39,

A 4,149, 4,182, 4,263;
— användning 4,185;— tillgodogörande

4,185.

Antimonblende 4,183.

Antimonblomma 4,183.

Antimoncinober 4,186,

4,678.

Antimonglans 3,96,

4,182.

Antimonglansmalm, be-

handling 4,184.

Antimongrupp (metaller)

4,39.

Antimonium 4,183; —
crudum 4,678.

Antimonklorid 4,186.

Antimonkopparglans
3,95.

Antimonlegeringar4,186.

Antimonnickelglans

4,173.

Antimonockra 4,183.

Antimonoxid 4,44, 4,183,

4,432, 4,508.

Antimonpreparat 4.10.

Antimonsilfver 3,93,

4,262.

AntimonsmÖr 4,185.

Antimonsyra 4,43.

Antimonsyrlighet 4,4 3.

Antiokia, mynt A 4,27 5.

Antiqva (boktryckarstil)

1,545, 1,550; — stil-

prof 1,552-.

Antoninuskolonnen
(Rom) 1,226.

Antonio, San, grufralt

3,162.

Antracen 5,350, 5,351,

5,498, 5,505.

Antracenfärger 5,505.

Antracit 3,171, 3,176.

Antrakinon (kem. ämne)
5,50 5.

Antrax 3,252.

Antrim, slamström 3,17 0.

Antwerpen, diamantsli-

peri 3,2 64; — kate-

draltornets höjd 1,291;— lädertapettillverk-

ning 5,541; — tapet-

tillverkning 5,540; —
ullmarknad 6,350.

Antändningsrem 6,48.

Anvisningar 1,133.

Apalachte 5,86.

'Apatit 3,321, 4,86, 4,434,

4,586.

Apbrödsträd 5,120. ~

Apelles (fernissornas

hist.) 5,411; — (må-

leriets hist.) 4,653.

Apelsiner 3,349.

Apelsinhandel 3,34 9.

Apelsinolja 5,299.

Apelträ 2,50 5.

Apis (nötboskapens hist.)

3,379.

Apligny (tygtryckets

hist.) 5,522.

Apocalipsis cum figuris

(träsnideri af Diirer)

A 1,606. 1,607.

Apollo di Belvedere A
1,21.

Apollon (harpans hist.)

2,485; — (prismats,

hist.) 2,238.

Apollonius af Tyana (kru-

tets hist.) 4,6 27.

Apomorfin 5,14.

Apor 1,6, 1,32.

Apostoli, Santi (kyrka i

Yenezia) 1,23 5.

Apotek, det första 5,218;
— i 16:e årh. A 5,217.

Apparat, elektromagne-

tisk A 2,388; — fo-

tografisk 4,599; —
fysisk 4,6; — för be-

redning af svafvelsyr-

lighetsvatten A 4,554;— för fabriksmässig

framställning af eng.

svafvelsyra A 4,562;
— för framställning

af kolsvafla A 4,571;
— för framställning af

salpetersyra A 4,47 5;— för gjutning af fos-

for A 4,589; — föl-

tillverkning af röd fos-

for 4,590; — for tvätt-

ning af ylleväfnader

A 5,47 7; — för åstad-

kommande af större

föremål A 2,383; —
galvanoplastisk 2,380;
— kemisk 4,6, 4,45.

Appert, metod för kött-

konservering 5,253.

Applegath, tryckpressar

1,580, 1,584.

Applikationstryck 5,517,

5,528, 5,531.

Appliqué lace (spetsar}

6,473.

Appretering (hattm.)

6,546; — af halmhat-

tar, maskin för A
6,34 2; — af väf.nåder

6,456.

Appreteringsmedel 6, 5 4 3

.

Appretyr (blekn.) 5,470;— (färgn.) 5,515.

Appretyrmaskin för kat-

tuner A 5,471.

Aptering af tändnålsge-

vär 6,89; — af virke

(skogsv.) 3,421, 3,434.

Aptyp 1,6.

Apulejus (ljustillv. hist.)

5,277.

Aqua fortis (salpetersy-

ra) 4,4 75; — toffana

(gift) 5,230, 5,232; —
vitae (branvin) 5,149.

Aquatintamaner (koppar-

stick) 1,633, 1,640.
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Aquaverde (bildskr.)

1,486.

Aqvamarin 3,236, 3,250.

Aqvarier 3,36 8.

Aqvedukt, Segovias, höjd

1,292.

Aqvedukter 1,381.

Araba (vagn) A 6,3 2 8,

6,332.

Araber, aktivt folk 1,22

;

•— alkemi 4,8; — an-

vändning af kaatbu-

sken som tesurrogat

5,95; — — af krut

4,628; — apotek, det

första 5,218; — be-

redning af rusdryck

5,134; — blyoxid

4,665; — bomullens

utbredande 6,355; —
brobygnad 1,414; —
bronskanoner 6,4 2 ;

—
bruk af hvitlök 5,205;
— dryck af hirs 5,144;
— göra sockerröret

kändt i Spanien 5,49;
— hönsskötsel 3,390;— indigohandel5,492

;

— inflytande på gre-

kernas bildning 1,145;— konstgarfning 5,438;— kryddnejlikor 5, 2 08;
— kultur 1,142; —
lergodstillverkning

4,356; — måttsystem

2,2 5 j
— naturvetenska-

pens befordran 2,10;
— offentliga platser

1,373 ;
— opium5,130;

— pappersfabrikation

1,442; — qvarlefvor

af grek. bildning

1,147; — samfärdsel

1,158; — silfverbryt-

ning 4,261; — silkes-

odling 5,554; — skrif-

material 1,497 ;
— soc-

ker 5,4 8, 5,4 9; — va-

pen 1,106; — vatten-

bygnader 1,3 83 ;
— ve-

tenskaplig forskning

4,7 ; — vårdare af hus-

djuren 3, 3 6 6 ;
— vägar

1,389.

Arabesker 5,4 83.

Arabien, bygnadsstil

1,248; — guld 4,292;
— gummi 5,409; —
hasjisj 5,133; — kaf-

fets införande 5,7 5 ;
—

kultur 1,143; — rö-

kelser 5,292, 5,293.

Arabin 5,40 8.

Arados (fenic.stat) 1,142.

AQUAVERDE—ARMSMYCKEN.

Arago. D. Fr. (fysiker)

2,12, 2,13, 2,36, A
2,215, 2,219, 2,411,

2,459, 2,569, 4,598.

Arakne (spinningens

hist.) 6,37 0.

Arakneos i Argolis (te-

legrafens hist.) 2,40 2.

Aralsjön 3,507, 5,223.

Araucarier 3,17 5, 3,401.

Arban (luftseglare)

2,144; — uppstigning

i Triest 2,144.

Arbela (parfymernas

hist.) 5,292.

Arbetarbostäder 1,3 47,

6,57 6; — i Kuchen
1.349, 1,350; — i

Miilhausen A 1,349,

1,350; — i Sverige

1.350, 1,351; — upp-

förda af Staub & komp.
1,350.

Arbetare 6,5 7 5 ;— (del af

kardmaskinen) 6, 3 7 9

,

6,390.

Arbetarkaserner 1,3 4 8.

Arbete 1,80, 6,556, 6,559,

6,561; — afkastning

6,57 2; — andligt

6.594 ;— drifvet (guld-

smedsk.) 4,273; — för-

delning 6,57 3; — i

hård sten 3,19; — in-

draget (borstinsättn.)

6,549: — inlagdt A
1,281; — — stile

Louis XVI A 1,280;
— jemfördt med vär-

met 2
;
558; — kostnad

6,586; — mekaniskt

6,596; — orsak till

råämnets värdeförhöj-

ning 6,591; — som
sjelfhjelp 6,580.

Arbeten, vridna (borstb.)

6,550.

Arbetsbin 3,39 4.

Arbetsfördelning 6,560.

Arbetsgifvare 6,57 5.

Arbetshål (glastillv.)

4,502.

Arbetsinställningar

6,580.

Arbetskolf (varmlufts-

maskin) 2,602, 2,606.

Arbetslön 6,57 5.

Arbetsmaskiner 6,8.

Arbetsmetoder i maskin-

bygnadskonst 6,17.

Arbetsperiod 6,589.

Arbetspris 6,586.

Arbey (mekaniker) 6,289.

Arcet d' (garfningsme-

tod) 5,453.

Archer, Scott, fotografe-

ring med kollodium

4,598, 4,607, 4,625.

Ardacker (kaffesurrogat)

5,85.

Arda-mantapa (ind.

bygn.) 1,197.

Are (ytmått) 2,37.

Areca guvaca 5,446.

Arekanötter 3,543.

Arend, L. (tysk steno-

graf) 1,515.

Arendal, magnetsten

2,4 50.-%

Areometer A 2,7 2, 2,86,

4,47; — Nicholsons

2,87 ;
— skalorA 2,90.

Åres (fårets hist.) 3,385.

Aretin, v., litografisk an-

stalt i Mimenen 1,655.

Aretium (Arezzo), kärl

från A 4,34 9; — ler-

gods 4,348.

Arfstollar (grufbrytning)

3,110.

Argali (fårart) 3,385.

Argand, A. (uppfinnare af

en förbättrad lampa)

5,316.

Argands brännare A
5,340; — veke 5,316.

Argent allemand (nysilf-

ver) 4,17 9.

Argentan (nysilfver)

4,179.

Argentum 4,39 ;
— vivum

(qvicksilfver) 4,250.

Argile (lera) 4,407.

Argonauter (fasanens

hist.) 3,366; — (fårets

hist.) 3,385.

Argos, lergodstillverk-

ning 4,345.

Argulus (karplöss) 3,605.

Aricin 5,239.

Aridium 4,40.

Arippo, perlbank 3,541.

Aristarkos (pendelns

hist.) 2,101.

Aristeas (Greklands kul-

turhist.) 1,144.

Aristoteles, bevis för jor-

dens klotform 2,33; —
de fyra elementen 4,6

;

— förtjenster om na-

turvetenskapen 2,9 ;
—

geografiska åsigter

1,150; — iakttagelser

rörande luftens tyngd

2,1 1 1 ; — kemins hist.

4,6 ;
— messingens hist.

4,220; — om hästens

ålder 3,37 2: — ten-

nets hist. 4,238; —
urelement 4,37; — u-

rets hist. 6,213; —
åsigter om ljuset 2,21 6.

Arja (ariska rasen) 1,191.

Arkangel, linhandel

6,360.

Arkanist 4,381.

Arkebuser 6,80.

Arkebusier från I5:e årh.

A 6,42, 6,118.

Arkesilaos' vas A 4,346,

A 4,347.

Arkeus (kemins hist.)

4,17.

Arkimedes, brännspe-

gelns användning

4,579; — häfstångens

verkningssätt 2,62; —
kugghjulets använd-
ning 6,213; — skruf

2,1*3; — undersök-

ning af kroppars vigt

2,85, 2,86.

Arkimedes (ångfartyg)

2,52; — propeller

2,54.

Arkipelagen, grekiska,

svampfiske 3,549; —
indiska, virkeshandel

3,454.

Arkitektur 6,247.

Arkona (hästens hist.)

3,371.

Arkwright, R. Tb. 6,

6,4, 6,372, A 6,373,

6,37 4; — spinnmaskin

A 6,372; — waterma-
skin 6,4.

Arkytas* automater

6,239.

Arlande, markis d', och
Eozier, luftresa A
2,135, 2,136.

Arles, katedral 1,238.

Armband A 6,251; —
gammalegyptiskt, e-

maljeradt A 6,277.

Armborst 1,85, 6,78,

6,105; — lapparnas

1,104.

Armborstskyttar 6,79.

Armenien, bygnadsstil

1,248; — färgning

med turkiskt rödt

5,514.

Armering, magnetens A
2,451.

Armring, keltisk, i mu-
seet i Paris A 6,259.

Armsmycken A 6,251.
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Armstrong (ingeniör)

6,50, 6,54 ; — ångelek-

tricitetsmaskin A
2,345.

ArmstrongskanonA 6, 5 .

Armtyg (rustning) A
6,114, 6,119.

Armurer (väfn.) 6,440.

Arndes, S. (boktryckare)

1,596.

Arnioxe 3,37 7.

Arno, halmhattstillverk-

ning 6,338.

Arnobron i Firenze 1,414.

Arnold, J. (urmakare)

6,217.

Arnolds svärd 6,1 20.

Arnoldus Yillanovanus

(alkemist) 4,8.

Arnoux, L. (kemist)

4,393.

Arnsberg, antimonfyn-

dighet 4,183; — salt-

verk 3,228.

Aroideer 3,401.

Arovaker, kärl 1,111,

1,112; — pilar 1.102;
— räknekonst 1,134.

Arpi, såningskratta

3,409.

Arragonist 4,434.

Ärras, gobeliner 6,457.

Arretering, vågbalansens

2,83.

Arrow, laxfiske 3,610.

Arrowroot 5,213.

Ars impressoria 1,548.

Ars moriendi (bildtryck)

1,529.

Arsenik 2,256, 4,39,

4,486, 5,229, 5,232;
— förekomst 5,233;— gedigen 3,93; —
hvit 4,9, 4,169; — me-
tallisk 4,10; — mot-
gift 5,233; — verk-

ningar 5,233.

Arsenikglas 5,233.

Arsenikkyp 5,511.

Arseniknickel 4,17 3.

Arseniknickelgians

4,173.

Arsenikprof 5,234.

Arseniksyra 4,43, 5,2 33,

5,497.

Arseniksyrlighet 4,43,

4,73, 4,432, 5,233,

5,497.

Arseniktvål 5,233.

Arsenikätare 5,236.

Artaxerxes, mynt 4,276;— Mnernon, restaure-

ring af bygnader 1,209.

Artbildning 1,54; — af

djur och växter 1,5;— menniskorasernas

1,15.

Artemis (landthushåll-

ningens hist.) 3,27 5;— jfr Diana.

Artemisia dracunculus

5,202.

Arter af djur, uppkomst
1,4.

Arthur (tapetfabrikör)

5,542.

Artilleri 6,42; — Dan-
mark 6,65; — Eng-
land 6,65; — Frank-

rike 6,63; — Italien

6.65 ;
— lavetter 6,56

;— Preussen 6,6 0; —
ridande 6,42, 6,7 3; —
Ryssland 6,64; —
Schweiz 6,65; — Spa-

nien 6,66; — Sverige

6,7 1; — åkande 6,7 3;— Österrike 6,64.

Artilleribataljer 6,4 2.

Artillerikapten från 15:e

årh. A 6,43.

Artilleripark från 15:e

årh. A 6,43.

Artillerisystem, svenskt

6,73.

Artilleriväsen 6,41.

Artocarpus 5,419.

Arura (egypt. ytmått)

2,25.

Arveira 5,419.

Arvicola brecciensis 1,11.

Arvidsjaur, nordlig gräns

för elg 3,476.

Aryballos (hellen, olj-

kärl) 4,346.

Asa foetida 5,204, 5,294.

Asbesttråd, väfnader af

6,351.

Ascanio Sforza-Pallavi-

cinos hjelm A 6,116,

6,117.

Aschaffenburg, fabrik för

färgadt papper 5,551

;

— slottet och pompe-
janska huset A 1,332.

Aschersleben, trädgårds-

odling 3,348.

Aseptin 5,2 54.

Asfalt 1,330, 3,197,

3,198, 3,199, 4,597,

4,654, 5,349, 5,351,

5,403, 5,412.

Asfaltfernissa 5,413.

Asfaltpapp 1,470, 1,47 7.

Asfaltskiffer 3,19 8.

Asfalttakpapp 1,330.

Asgift 5,241.

Asgård (hästens hist.)

3,370.

Asien, folktyper A 1,16;— Mindre 1,143; —
— beröring med Eu-
ropa under korstågen

1,149; bygnads-
konst 1,213; — —
bygnadsstil, saracensk

1,2 48; — — följder

af Alexanders fälttåg

1,145; — — guld-

vaskning 4,292;

lergodstillverkning

4,356; — — mynt A
4,27 6; — — opium
5,133; — — saffran,

inhemsk 5,215.

Asinellis torn 2,7 6.

Asjanti, glassaker 4,4 90.

Asjantier, mynt 1,131.

Asjiraqvinnor, hårkläd-

sel A 1,78.

Asjiravapen A 1,105,

1,106.

Asjurakbal (Assurbani-

pal, Sardanapalus), pa-

latsbygnad 1,206.

Ask (träd) 3,401.

Aska 3,314, 3,320.

Askar af träspån 3,438.

Askbly (vismut) 4,18 7.

Askbrännare (arbetar-

klass) 4,450.

Askkista, etruskisk

1,336; — — som mo-
dell till ett boningshus
A 1,335.

Asklåda (fajansugn)

5,370, 5,371.

Askpasta (papier-maché)

6,494.

Asktillverkning 6,496.

Asmannshausen, vinran-

ka 5,166.

Asmus (ingeniör) 5,381.

Asp 3,401, 3,405.

Asparagus officinalis

3,347.

Aspdin (murare), port-

landcementets uppfin-

nare 4,440.

Aspiration (luftvexling)

5,390.

Aspy bay, undervattens-

telegrafledning 2,439.

Assad Oulla (vapensmed)

6.124.

Assam, ficus elastica

5,419;— kautsju5,4 33;— material till halm-
flätning 6,34 6; — te-

buskodling 5,89; —
tekträ 3,454.

Asser, E. J. (fotograf)

4,621.

Assignat från franska

revolutionen A 1,135.

Assignater A 1,133.

Assman, J. (urfabrikant)

6,242.

Associationer 1,331,

6,575, 6,576, 6,582.

Associationsväsen 6,581.

Assyrer, broar 1,414; —
bygnadskonst, hvalf

1,321; tak 1,329,

1,330; — handtverk

1,315; — konststil

6,248; — kultur

1,14 2; — lerkärlsfynd

4,343 ;— tapetmönster

5,554; — tapetväfve-

riets uppfinnare 5,540.

Assyrien, kultur 1,437;— handel 5,292; —
kilskrift 1,499; —
namnets härledning

1,206; — tronsal A
1,208.

Astartetemplet i Pafos

1,211.

Astbury, Th. (fajansfa-

brikant) 4,386.

Aster (acklim.) 3,360.

Aster, v. (general) 6,47.

Asterisk (sättn.) 1,562.

Asti, baptisterium 1,234

;

— vinort 5,180.

Astragaluscreticus5,409

;

— gren af A 5,410;— parriassii 5,409; —
verus 5,409.

Astrakan, fiske (statist.)

3,600; — husbloss

5,456.

Astrallampor 5,317.

Astrolabium, förbättradt

af Behaim 1,151.

Astrologi 2,10.

Astronomi 1,23, 1,148,

2,3, 4,9.

Atacama, gruffält 3,162;—
• salpeter 4,473.

Atakamit 3,95.

Ataman 3,600.

Atamas (fårets hist.)

3,384.

Atelier des bleus 5,502.

Atelier, galvanoplastisk,

i kejserliga tryckeriet

i Wien A 2,382; —
xylografisk 1,608; —
— Illustrirte zeitunga

A 1,609.
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Aten, akropolis 1,218; —
bankirhus 1,132; —
boklådor 1,5 2 ;

=— fynd

af bronsstatyer 4,202;
— kolonn från Lysi-

krates' monument A
1,221; — kolonn, jo-

nisk, från Ilyssostemp-

let A 1,220; — ler-

godstillverkning 4,345.

Atenare, brak af salvor

5,292.

Atene (flöjtens hist.)

2,532; — mynt 4,275;— (spinningens hist.)

6,370.

Atenetempel (Egina) A
1,218, 1,219.

Atherton (jfr Arkwright)

6,374.

Atlacholoajan, pappers-

tribut 1,487.

Atlanter (kolonnad)

1,221.

Atlas (tyg) 6,353, 6,434,

6,437, A 6,438.

Atlasband 6,459.

Atlasbergen, virkesut-

skeppning 3,453.

Atlasbindning, väfnader

med 6,438.

Atlasholts 3,458.

Atmosfer, jordens 2,1 1 2

;

— (ångtryck) 2,12 2,

2,565, 2,566.

Atmosferilier 3,288.

Atomer 2,15, 4,4 0; —
gruppering 4,40.

Atomteori 4,26.

Atos (telegrafens hist.)

2,402.

Atreus' skattkammare
1,214.

Atrium 1,230, 1,337; —
romerskt, A 1,338.

Atropa belladonna 5,23 9,

A 5,240.

Atropin 5,14, 5,239.

Attaki (arabiska hästar)

3,374.

Attila (saltets hist.)

3,205.

Attiralj, kemisk A 4,4 7.

Attraktion, allmän 2,7 3,

2, 7 4 ; — parallela

strömmars A 2,3 91.

Attrapper 6,499.

Atwood (fallmaskinens

uppfinnare) 2,95.

Aubentondalen, korgflät-

ning 6,336.

Auber (trägravör) 5,543.

Aud (Indiens hist.) 1,191.

Aude, vin 5,176.

Audrian (vaxdukstapeter-

nas uppfinnare) 5,541.

Aue, lager af porslins-

lera 4,37 7, 4,4 08.

Augias (hornboskapens
hist.) 3,3 7 7.

Augit 3,34.

Augsburg, boktryckerier

1,545; — guld- och
silfverpapperstillverk-

ning 5,551; — kanon-

gjutning 4.210 ; — ka-

tedral 4,538; — kat-

tuntryckerier 5,5 1 9 ;
—

klockgjutning 4,209;
— korrespondensbe-

fordran 1,159; — lin-

neväfveri 6,350; —
maskinpressfirma

1,586; — mekanisk
verkstad för lokomotiv

och skenor 4,139; —
riksdagsbeslut om öl-

tillverkning 5,186; —
tornur 6,214.

August II den starke

(kurfurste af Sachsen)

4,376, 4,377, 6,270.

August (fysiker), psykro-

meter 2,553, A 2,554.

Augusteum (Leipzig)

1,280.

Augustin (bergtjenste-

man), amalgamerings-

metod 4,262, 4,264;
— malmbehandlings-
metod 4,76.

Augustus (vattenhjulens

hist.) 2,187; —första
vattenqvarnen i Rom
5,22.

Aukirche (Miinchen)

1,281; — glasmålnin-

gar 4,540.

Aula (bygn.) 1,230.

Aulos (grek. instrum.)

2,529.

Auracker, v. (askpastans

uppfinnare) 6,4 94.

Aurelianus (rom. kejsare),

förbud mot bomulls-

kläder 6,349 ; — mynt-
förfalskning 4,27 8; —
sidens begagnande

6,361.

Aureng Zebs hofhållning

(emaljarbete) 6,270.

Aurin (färg) 5,502.

Aurora (hästens hist.)

3,370.

Aurum 4,39.

Ausbruchviner 5,17 0,

5,174.

Ausleseviner 5,17 0.

Ausonius om snabbskrif-

varna i Rom 1,512.

Aussee, saltgrufva 3,205,

3,226.

Aussig, brunkolsflötser

3,181, 3,182; — brun-

kolsgrufva 3,195.

Austel, S:t, fyndort för

kaolin 4,408.

Australer (i l:a uppl.

Australier), bostäder

1,51, A 1,53; — jagt-

sätt 1,41; — kast-

vapen 1,85; — kärl

1,112; — språk 1,125.

Australien , fastlandets

upptäckt 1,152; —
folktyper A 1,17; —
guld 3,164; — guld-

afkastning 4,302; —
guldgräfningens svå-

righeter 4,293;— guld-

sand 4.293; — infö-

dingar A 1,17 ;
— kött-

tillgång 5,247;— tenn-

afkastning 4,240; —
träslag 3,455 ;

— ädel-

stenar 3,238; — jfr

Holland, Nya.

Australium 4,40.

Australneger 1,2 0.

Authier, abbe 2,35.

Autograf) 1,66 9.

Autoklav 5,2 7 9.

Automater 6,238.

Automatkardor 6,380.

Automaträfsa 3,311.

Auvergne, färglafvar

5,489;— hästras 3,376;
— kalialun 4,454.

Ava, ädelstenar 3,247.

Avanturin 3,236.

Avel (oljväxt) 3,335.

Avelli, Fr. X. (majolika-

målare) 4,364.

Avena 3,328; — orien-

talis 3,329; — sätiva

3,329.

Avenbury, cromlech

1,181.

Avenzoar (alkemist) 4,8»

Avers {mynt) 4,284.

Avicenna (läkare) 4,8,

5,492.

Avicula margaritifera A
3,540, 3,545.

Avignon, krappodling

5,488; — lädertapets-

tillverkning 5,541.

Avignonbär 5,495.

Avignonkorn 5,515.

Avivering (färgn.) 5,510.

Aviveringskittel (färgn.)

5,515.

Avonmore, laxfiske 3,6 1 0.

Ax (ornament) 1,243.

Axellager, brons till

4,203.

Axelstycken (rustning) A
6,114.

Axlar (vagnmak.) 6,329.

Axskiffer 3,53.

Ayacucho, pyramidrui-

ner 1,17 8.

Ayrshireras (nötbosk.)

3,381.

Azalein (färgämne) 5,500.

Azira (namn på diamant)

3,238.

Azorerna, färglafvar

5,489.

Azteker A 1,17, 1,1 9 j— bygnadsstil 1,185 y— färgning med in-

digo 5,493; — kultur

6,562; — mått 2,27.

Azulin (färgämne) 5,502,

5,505.

Azurin (färgämne) 4,1,

5,505.
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B.

Baalstemplet 1,2 G.

Babla 5,515.

Bablabrunt 5,516.

Babo, von 3,307.

Babul 5,412.

Babylon, blomstring

1,20 7; — gobeliner

6,457; — inskrifter

1,437; — lervaror

4,343: — spinneri

6,348; — tornAl,207
;— åkerbruk 3,276 ;
—

ålder 1,205.

Babyloner, bygnadskonst

1,314; — historia

1.142; — konstkärlek

1,207; — lervaror

4,343; — lervarors

tryckning med lyster-

färger 4,358; — tak-

täckning 1,3 29; — ta-

petväfveri 5,540.

Babylonien, handel 5,2 9 2;

— kilskrift 1,499.

Bacchanalier 3,353.

Bacchus 3,275, 3,353,

5,74 ;
— jfr Dionysos.

Bach, S. 2,49?, 2,543.

Bacinet 6,115.

Bacini 4,361.

Backa (fiske) 3,56 1,3.56 9.

Backkol 3,193.

Backlera 4,40 7.

Backpatroner (svarfstol)

6,310.

Bacon af Verulam 1,154.

2,11, A 2,12, 2,549.

Bacon, R. A 1,150,2,10,

2,271, 2,298, 2,323,

4,8, 4,20,4,628, 5,219,

6,239.

Bad (fotogr.) 4,607; —
(färgn.) 5,509.

Baden, humleodling

5,1 35 ;— tobaksodling

5,128; — vinodling

5,166.

Badorter 1,369.

Badsvamp 3,549, 3,550.

Baeyer (general) 2,36.

Bagagem, vaskverk

3,242.

Bagaryrket i Rom och
Grekland 5,20.

Bageri i Pompeji A 5,21.

Bagge, J. (boktr.) 1,6 2.

Bagge, J. S. (professor

vid Falu bergsskola)

6,17.

Baggsöta 5,138.

Bahamaöarna 1,151,

5,238; — saltbered-

ning 3,2 8.

Bahia, diamantfynd
3,239.

Bahr (kemist) 4,40.

Bahreinbankarna 3,54 3.

Baierfeld, skedsmide

6,196.

Baiern, blyertstillverkn.

4,684, 4,686; — bryg-

gerier 5,187 ;
— färger

4,655; — glastillverk-

ning 4,504; — humle-
odling 5,135; — öl-

förbrukning 5,188; —
öltillverkning 5,197.

Bailey 3,50 9.

Bain 2,447.

Baireuth, porslinsfabrik

4,380.

Bajijistammen, rörflotte

A 1,115.

Bajkalsjön, lasursten

3,253.

Bajonett 6,81.

Bakalihariqvinnor, hem-
tande vatten A 1,109.

Bakerguano 3,319,3,320.

Bakewell (djurförädlare)

3,381.

Bakhall, tempel med A
1,217.

Bakhus 1,356.

Bakkappa 6,530.

Bakladdare, amerikanska

A 6,95; — eldhastig-

het 6,97.

Bakladdning (handeld-

vapen) 6,85; — (ka-

non) 6,53. 6.6 3.

Bakladdningsgevär

3,472, 6,84; — euro-

peiska staters A 6,91

;

— olika system 6,86.

Bakladdningskanon 6,6 3

;

— engelsk 6,54; —
preussisk 6,54; —
— kilmekanism A
6,6 2; — svensk 6,7 4;— Wahrendorffs A
6.75; — österrikisk

6^54.

Bakladdningsmekanism

6,74; — efter Wänzl
A 6,91; — franska

marinkanoners A 6,64.

Bakladdningsmodeller,

amerikanska 6,93.

Bakladdningsprincip

6,99.

Bakning A 5,19, 5,34 ;
—

hos inder, judar och
tyskar, i Rom, i Ve-
nezia 5,34; — med
jäst 5,38.

Bakonywald, svinafvel

3,388.

Bakpulver, hosfordskt,

5,39.

Bakterier 5,142.

Baktria 1,145.

Baku, den eviga elden

5,3 2 2; — kolflöts3,196.

Bakugn 5,39; — för-

bättrad, genomskär-
ning A 5,40; — Wieg-
horsts 5,40.

Balaena biscayensis

3,5 76; — mysticetus

3,576.

Balais (ädelsten) 3,247,

3,248.

Balans (jordborr) 3,65;— (ångmask.) 2,57 2,

2,588.

Balard (upptäckare af

brom) 4,600.

Balatan 5,425.

Balatanmjölk 5,4 30.

Balbis, Joh. de Janua
de, 1,541.

Balboa (Stilla hafvets

upptäckare) 1,151.

Baldini, B. (koppar- och
stålst.) 1,631.

Baldringe, kronhjortar

3,47 6.

Balduin (hästens hist.)

3,370.

Bale (runristare) 1,504.

Baleariska öarna, sten-

kretsar 1,181; — —
talayoter 1,215.

Bales (snabbskrifvare)

1,513.

Bali 5,4 82.

Baljväxter 3,273, 3,325,

3,330.

Balkro, för liggmila

3,447, A 3,448.

Ballanche, sättmaskin

1,565.

Ballaratdalen, guld 4,301.

Ballesteros, S. (tapetfa-

brikant) 5,550.

Balling & Kaiser, areo-

meter 2,90.

Ballisodare, laxfiske

3,610.

Ballister 1,10 8, 6,7 8.

Ballochmyleviadukten A
1,387.

Ballon captif 2, 1 5 3, 2, 1 6 1

;

— — konstruerad af

Griffard i Paris A
2,153.

Ballons libres 2,160; —
montés 2,160.

Balmes, Des (handskm.)

6,534.

Balmung 6,120.

Balong, Coxwells (Leip-

zig) A 2,14 7.

Balongfärder, vetenskap-
liga 2,157.

Balongpost 2,160.

Balsam, canada- 5,404

;

— copaiva- 5,405; —
mekka- 5,405.

Balsamarter 1,4 6.

Balsamer 5,395, 5,403.

Balsamkusten 5,406.

Balsamodendron gilea-

dense 5,405; — myr-
rha 5,407.

Balsampistacie 5,398.

Baltimore 3,539, 5,326;— kromjernsten 4,6 7 2
;— ostronhandel 3,539.

Bamberg 1,530, 1,531,

5,195; — trädgårds-

odling 3,348.

Bamboo ware 4,389.

Bamburörsvattenledning

A 1,382.

Bambusa arundinacea

1,471.

Bambuställning till te-

torkning A 5,91.

Bamlett, slåttermaskin

3,312.

Ban (städ-) 6,20.

Banan 1,34,A 1,35,6,407.

Bancroft 5,484, 5,495,

5,522, 5,531.

Band (bok-) 6,453, 6,459

;

— franska 6,506; —
svenskt, från slutet af

1500-talet A 6,505; —
— från 1703 A 6,507;— — från omkring
1760 af Kristofer

Schneidler A 6,510;
— välska 6,506.

Banda, muskotträd 5,210.

Bandagat 3,261.

Bandanos 5,481.

Bandaöarna, muskottod-

ling 5,208; (s|j-

tist.) 5,210.
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Bandet, svarta, 6,119.

Bandglas 4,527.

Bandinelli (bildhuggare)

6,262.

andjaspis 3,261.

Bandjern 4,99, 6,16 9.

Bandknifvar 6,328.

Bandlinor 6,416.

Bandmaskin 6,2 94. .

Bandplatta (spinn.) 6,4 o 1

.

Bandpressar 6,383.

Bandstakar 3,458.

Bandstolar 6,460.

Bandsåg 6,286, A 6,287.

Bandtillverkning 6,4 60.

Bandväfvare 6,351.

Baner, engelskt, från 12:e

årh. A 6,105.

Bangård 1,428, A 1,429;— med omgifningar

A 1,430.

Bangardsplats (Hanno-

ver) 1,371; — (Nimes)

1,371.

Banhall 1,429; — vid

S:t Pancrasstationen

(London) A 1,288.

Bänka, Kolonggrufvan

4,242; — tenngrufvor

3,96; — tennsmälthus

4,242; — tennvask-

berg A 4,241.

Bankatenn 4,24 0.

Bankaöama, tenn 4,240.

Banker 6,564, 6,582.

Bankivahöns 3,390; —
tama A 3,889, 3,391.

Banknoter 1,133.

Bannwald 3,410.

Banquette (bygn.)

1,320.

Bantingskur 5,17.

Bantåg, det inre af en

postkupe A 6,331.

Baphia nitida 3,4 55.

Bapst (juvelerare) 6,272.

Baptisterier 1,230.

Baptisteriet i Asti, byg-

nadstid 1,234.

Barangaruer, prydnads-

lust 1,77.

Barbados 3,517.

Barbarigos rundsköld A
6,107.

Barbedienne, bronsvas

4,204.

Barbella 2,516.

Barberinivasen 4,389.

Barbier, Ch., blindskrift

1,511.

Barder (hval-) 3,574.

B^dhvalar 3,574.

Bardiglio comune (mar-

morsort) 3,4 5; — fio-

rito 3,4 5.

Bardonnéche, Mont Ce-

nistunnelns mynning
vid 1,404, 3,26.

Barham 5,490.

Barilla 3,551, 4,459.

Barium 4,39, 4,445.

Bark 3,462.

Bark & Warburgs aktie-

bolags fabrik i Göte-

borg 6,2 9 5.

Barkal (berg), tempel

1,202.

Barkborre 3,413, 3,415;
— sextandad 3,414;
— tolftandad 3,414;
— åttatandad A 3, 4 1 4

.

Barker, Rob., mikroskop

2,281; — panorama
2,326.

Barkpolyper 3,566.

Barkstycken med gångar

efter barkborrar A
3,413.

Barktält, indianernas A
1,55.

Barkymp A 3,352.

Barletta, saltverk 3,20 3,

3,209, 3,210.

Barlow, se Dobson.

Barmen 5,514;— knapp-

tillverkning 6,317; —
spinneri 6,37 5.

Barnhus 1,357.

Barnleksaker 6,319.

Barnow, kalksten till ce-

mentberedning 4,439

Baroatsj, sarder 3,2 59.

Barockperlor 3,543.

Barockstil 1,2 7 6.

Barometer 2,14, A 2,109,

2,115, 2,554, 3,514,

3,524; — aneroid-

2,115, 2,121; — dos-

2,116; — häfvar-

2,116; — höjdmätnin-

gar med 2,123;/ —
skala 2,124; — upp-
finning 1,154.

Barometerformler 2,114.

Barometerhöjd 2,12 3.

Barometerobservationer

2,114, 2,123, 2,154.

Barometerprofvare

2,168.

Barometerstånd 2,123.

Baronet (häst) 3,37 5.

Barr (R. Hartmanns fö-

delseort) 6,12.

Barral 5,4 30.

Barron, Rob. 6,151; —
lås 6,154, 6,155.

Barrow 2,7 4.

Barrträd 3,175; — ana-

tomisk bygnadA 3,4 3 1

.

Barry (arkitekt) 1,284.

Barry du Barry (beredare

af medic. undermedel)

5,228.

Bartel 1,631.

Barth (bergsråd) 5,513.

Barth (upptäcktsresande)

1,104.

Bartholin 2,224.

Bartholomaeus, om pap-

peret i England 1,443.

Barud, el (namn på kru-

tet) 4,6 28.

Baryt 2,256, 4,24, 4,44,

4,445, 4,486; — kau-

stik 4,54; — salpeter-

syrad 4,54, 4,636.

Barytglas 4,53 7.

Barytkrut 4,636.

Barytontromba A 2,527.

Barytsalter 4,445.

Bas (kem.) 4,470.

Basalt 3,15, 3,16, A 3,17,

3,32,3,34,4,389,4,483;— förslaggad 3,34.

Basaltbildning på Ky-
klopön A 3,35; — vid

Stolpen 3,35.

Basaltgrotta på ön Staf-

fa (Fingalsgrottan)

3,35.

Basaltmandelsten 3,34.

Basalttuff 3,37.

Basel (universitet) 4,12,

4,16.

Baser 4,4 3; — oorgani-

ska 4,44; —• organiska

5,13.

Bashorn A 2,527.

Basilika A 1,229, 1,230.

Basilikan S:a Maria Mag-
giore i Rom A 1,230.

Basilikastil, gammalkri-

sten 1,282.

Basiliketak 1,297.

Basilius V. (alkemist)

4,8, 4,10, 4,11, 4,454,

4,542, 4,561, 5,219.

Basjkirer 6,7 9.

Basker, hvalfångst3,583.

Baskerville (boktryckare)

1,548, 1,551.

Basklarinett A 2,531.

Basle, S:t, vin 5,180.

Basning (af virke) 3,432.

Bass, sjöfågelsjagt 3,593.

Bassaxhorn A 2,527.

Basselisse 6,457.

Bassinet 6,115; — från

år 1360 A 6,116.

Bassora 4,493.

Bassorin 5.408.

Bast 3,453, 6,334. •

Bastardlås, se Snipp-

Bastei 3,58.

Basterformar 5,68.

Bastisseuse (hattm.)

6,545.

Bastmattor 3,462.

Bastnäs, guld 4,292.

Bastrumma 2,481.

Basun 2,525, A 2,527,

2,538.

Batalha, kloster 1,262.

Bataljonskanoner 6,76.

Batavia (af Adrianus

Junius) 1,531.

Batavia (kypert) 6,437.

Bateas, diamantvaskning

3,241.

Bathmetall 6,316.

Bathurst, guld 4,301.

Batist 6,388, 6,435.

Batjan 5,211.

Battastammen, krukma-
keriarbeten A 1,112.

Battens 3,434.

Batteri, Bunsens 2,372,

A 2,373; — Daniells

2,37 2; — elektriskt

A 2,347, 2,348;

galvaniskt 2,371; —
Groves 2,37 2 ;

— Wol-
lastons 2,371.

Batterier (värmeappara-

ter) 5,386; — elektri-

ska 2,434;— konstanta

2,371; — och lednin-

gar, elektriska 2,434;— vid sockertillverk-

ning 5,53.

Batterikanon, ameri-

kansk 6,66.

Battista, F. (majolika-

måln.) 4,364, 4,365,

4,375.

Battör A 6,37 7.

Batugol (Sibirien), grafit-

grufva 3,156, A 3,158,

4,686.

Bauer (mat. instru-

mentm.) 1,573.

Bauerkeller (boktr.)

1,591.

Bauhins trädgård i Boll

5,489.

Baumann (boktr.) 1,547.

Baumé, areometer 2,90.

Baumgarten, tändnålspa-

troner 4,650.

Baumgartner (snickare)

6,268.

Baunhila de ley (vanilj)

5,214.

Bautasten A 1,295.
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Baux, aluminium 4,333.

Bauxit 4,333.

Bavariastatyn 4,215, A
4,217, 4,218; — huf-

vud A 4,218.

Baxter, oljbilder 1,605.

Bayeux, kant af en spets

från A 6,471 ; — spets

från, gammalvenezi-
anskt maner A 0,4 7 1;— spetsknypplerska

A 6,473; — spetstill-

verkning 6,469.

Bayeuxtapeten 5,540,

6,457.

Bayonne (bajonettens

uppfinning) 6,81.

Baytobak 5,115.

Baza (kanonens hist.)

4,629.

Bazals symaskin 6,489.

Beaugrand, handspegel i

gammalegyptisk stilA
6, 2 6 9 ;— hårsmycke af

ädelstenar A 6,27 7.

Beaujolais 5,176.

Beaumaré 5,210.

Beaumontgevär 6,96.

Beaune, bronsfynd 1,101.

Beauvais, gobelinstill-

verkning 6,457; —
knapptillverkn. 6,318.

Beauvais, V. af 2,541.

Becagli Olimpio (firma

förhalmflätning)6,344.

Becher (kemist) 2,548,

4,18, 4,21, 5,323.

Bechstein (pianofabri-

kant) 2,504.

Bechtermunz, N". och H.
(boktr.) 1,542.

Beck (optiker) 2,119,

2,327.

Beck (verkmästare vid

gevärsfabriken i Span-
dau) 6,89.

Beck (ämne) 3,451, 5,398
;— (3tatist.) 3,462.

Beckasfalt 5,412.

Beckasiner 3,490.

Becke, D. (orgelbyggare)

2,542.

Becker (pianofabrikaht)

2,496.

Beckkol 3,17 5, 3,182,

5,327.

Beckolja 3,451, 3,462,

5,299.

Becks areometer 2,90.

Becktråd 6,531.

Becquerel (fotogr.)2,24 6,

4,624.

Beduiner, handel 1,131;

— språk 1,125; —
vapen 1,106.

Beechey (upptäcktsre-

sande) 1,103.

Beechworth, diamanter

3,242.

Beeldsnider (optiker)

2,327.

Beethoven 1,123, 2,504.

Befara (grufterm) 3,138.

Befjädring 1,67.

Befruktning, konstgjord,

af fisk 3,6 04; — växt-

fröns A 2,333.

Befruktningsapparat för

fiskodling 3,60 9.

Befästningar kring Nord-
amerikas fornbygnader
1,182.

Befästningskonst 1,5 7,

2,10.

Begrafningsceremonier

1,25.

Begrafningsplatser, ja-

panska 1,190; — på
Söderhafsöarna (mo-
rais) 1,17 9; — råa

folks 1,17 7.

Begreppsskrift 1,4 91.

Behaim, H. S. (koppar-

stickare) 1,631.

Behaim, M. (geograf)

1,149, 1,150, A 1,151,

1,393.

Behaims glob, båda half-

kloten A 1,152.

Beighton (mekaniker)

2,573..

Beijer, C. G. (öfverste)

1,433.

Beijers schaktborr 1,426.

Beireis (professor) 6,239.

Beirut, svampfiske 3,54 9.

Beklädnadsmaterial 1,81,

6,348.

Bela IY (konung af Un-
gam) 3,357.

Belfast, linnefabriker

5,473.

Belgien, bergsbrukets

alstringsvärde 3, 1 6 4
;— fabriker för till-

verkning af guld- och
silfverpapper 5,5 5 2 ;

—
får (statist.) 6,353; —
glastillverkning (sta-

tist.) 4,53 7; — hum-
leodling 5,135;— jern-

tillverkning (statist.)

4, 1 3 9 ; —
jernvägs-

statistik 6,597? —
kaffeförbrukning 5,85;— lergodsfabrikation

4,397; — linspinning

(statist.) 6,399; — ma-
skinfabriker (statist.)

6,36; — papperstill-

verkning (statist.)

1,476; — rågbröd 5,38;
•— salpeter 4,471; —
spetstillverkning 6,4 6 9;— stenkolsverk 3,185,

3,191; — tapetfabri-

ker 5,549; — ullaf-

kastning (statist.)

6,353; — utdikning

3,292; — öltillverk-

ning 5,186, 5,196.

Belgravia (symaskin)

6.481.

Bell (mekaniker) 5,52 0.

Belladonna 1,46, 5,14,

5,237, 5,239, A 5,240.

Bellanger (väfnadsfabri-

kant) 6,4 51.

Bellerofon (hästens hist.)

3,370.

Bellford 5,453.

Bellpt (mekaniker) 6,14 3.

Belus (glasets hist.) 4,4 8 7,

4,491.

Belvedere, jfr Apollo.

Belvedere (palats i Prag)

1,271.

Belysning 1,164, 1,330,

A 5,306; — elektrisk

A 2,376; rota-

tionsapparat för A
2,3 98; — konstgjord

5,307.

Beläggningsbord (spegel-

tillv.) 4,5 20.

Ben af utdöda djurarter

1,9 ; — användning
som gödningsämne

3,3 1 6 ; — användt vid

fosforberedning 4,587

;

— råämne vid svarf-

ning 6,307; — sol-

fjädrar af 6,321.

Benares. observatorium

A 2,303.

Benaska3,316 ;— använd
vid fosforberedning

4,587.

Béneche (optiker) 2,32 7,

2,328.

Benedicti, Olai, Läkare-
bok, tryckning 1,600.

Benediktinmunkar 1,52 3.

Bengalen, indigoodling

(statist.) 5,493 ;— lack

5,400; — muskotträ-

det 5,210; — salpeter

4,47 ;
— tebuskodling

5,S9.

Benglas 4,50 9.

Bengue (fotograf) 4,624.

Beni-Hassan, afbildning

af glasblåsare i en graf

vid 4,488; — graf vid

A 1,200; — väggmål-
ning från en graf vid

A 4,341.

Benkler (uppfinnare af

lampglaset) 5,313.

Benknappar 6,3 1 7, 6,3 1 8.

Benkol, användt vid soc-

,

kertillverkning 5,62;
— gödningsämne
3,317.

Benlim 5,455.

Benmjöl 3,316.

Benpansar 6,118.

Benredskap 1,58.

Benskenor (rustning) A
6,114.

Bensley 1,57 3.

Bensvärta 3,317.

Bentham (general) 6,286,

6,289.

Bentley, Th. (porslins-

tillv. hist.) 4,389; —
(bomullsblekn.) 5,461.

Benzidam (färgämne)

5,498.

Benzin 4,644, 5,350,

5,430, 5,499.

Benzoe 1,4 6; — siame-

sisk (smältningsgrad)

5,396.

BenzoehartsS, 401, 5,412.

Benzoesyra 5,12, 5,350,

5,401.

Benzoetinktur 5,401.

Benzoeträd 5,401.

Benzoin officinale 5,401.

Benzol 5,350, 5,412,

5,498, 5,499.

Benzonitril 5,300.

Berber A 1,16, 1,19.

Berberiet, hästar 3,374;— svampfiske 3,54 9.

Berberis 5,10.

Berberisrot 5,495.

Berchtesgaden, gemsjagt

3,4 81; — leksakstill-

verkning 6,319, 6,320;
— saltverk 3,205,

3,227; — svarfvade

saker af lönn 6,308;— träsnideriarbeten

6,297.

Berdan (gevärskonstruk-

tör) 6,94.

Beredning af lönnsocker
i Nordamerika A 5,71.

!

Berenice (smaragdfynd-

I

ort) 3,249.

i

Beresoff", grufvor 3,86.
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Berg (grufterm) 3,13 8. i

Bergamo, silkets behand- !

ling 6,366.
|

Bergamofår 3,3 86.

Bergamottolja 5,29 9.

Bergart 3,9.

Bergarter, aflagrade3,l2;

— bituminösa 3,198;
— ekonomisk bety-

delse 3,18; — erup-

tiva 3,12; — forma-

tioner 3,13; — fossil-

förande 3,13; — kalk-

förande 3,15; — kri-

stalliniskt skifrnga3,9,

3,13; — massformiga

3,12; — metamorfiska

3.11 ;
— neptuniska

3.12 ;
— nytta och till-

godogörande 3,29; —
nyttiga 3,7 ;

— plu-

toniska 3,12; — sedi-

mentära 3,12; — skik-

tade 3,12.

Bergbeck 6,30 7.

Bergblått 4,6 74; —
konstgjordt 4,6 75.

Bergborr A 3,2 2.

Bergcinober 4, 2 5 4, 4, 6 7 7

.

Bergen, kabeljofiske

3,562; — sillfiske 3,557.

Bergen op Zoom 2,34.

Berget (del af »hollän-

daren») 1,4 50.

Bergformationer, Dalar-

nas, Devonshires, Got-

lands, Siljans, Skånes,

Storsjöns, Vestergöt-

lands, Ölands och Ö-

stergötlands 3,14; —
plutoniska 3,14; —
Rysslands 3,15; —
Sveriges 3,14; — vul-

kaniska 3,14; — ål-

dersföljd 3,14.

Bergfår, amerikanska

3,385; — vilda 3,366.

Bergfästning, nyzee-

ländsk A 1,57.

Berggiesshubel, halm-

flätning 6,344.

Berggren (bokbindare)

6,511.

Berggrottor i Frankrike

1,10.

Berghem (målare) 4,37 3.

Bergkalk 3,14.

Bergkompass A 2,4 53.

Bergkristaller 2,228,

3,236, 3,256, 4,482;
— bearbetning 6,26 7;— från Tiefenglet-

scherfyndet i Berns

museum A 3,257, A
3,2 58; — kristallform

A 3,238.

Berglager, i prismatiska

stycken förskjutna A
3,62; — veckade A
3,62.

Bergman, T. (svensk ke-

mist) 4,23, 4,40, 4,174.

Bergmann (tysk kemist)

4,40, 5,522.

Bergmjöl 4,412, 4,543,

4,644.

Bergmästare 3,138.

Bergnafvare 3,20.

Bergolja, brännmaterial

'5,319; — förekomst

3,196, 3,197; — lys-

gasberedning af 5,343,

5,349; — statistik

3,198; — uppkomst

3,198.

Bergoljbrunnar i Penn-
sylvania A 3,19 9.

Bergostron 3,534.

Bergparad i Freiberg A
3,139.

Bergsalt 3,205, 3,216; —
brytning 3,2 1 6 ;— till-

godogörande medelst

borrhål 3,2 28.

Bergsaltsgrufvor 3,222;
— tyska 3,222.

Bergsaltslager vid Car-

dona A 3,206; — vid

Inovraclav 3,206; —
vid Schöningen 3,205

;— vid Stassfurt 3,205;
— vid Vieliczka, lod-

rät genomskärning af

A 3,217.

Bergsbro (klädesfabrik)

6,475.

Bergsbruk, Amerikas ur-
' invånares 3,86; — cze-

kernas 3,88; — egyp-

ternas 3,85; — Eng-
lands 3,89; — feni-

cernas 3,85; — forn-

germanernas 3,86; —
grekernas 3,86; — in-

dernas 3,86 ; — kelter-

nas 3,85; — negrer-

nas 3,86; — Norges

3,90; — romarnas

3,87; — Spaniens 3,90;
— Sveriges 3,89, 3,90;— tsjud<=;nas 3,85.

Bergsbruk* ikare, sven-

ska 4,14ö.

Bergshandtering, alst-

ringsvärde i Belgien,

i Frankrike, i För-

enta staterna, i Preus-

sen, i Storbritannien,

i Tyska tullförenin-

gen, i Österrike 3,164;
— nutidens 3,91; —
(statist.) 3,164, 3,165.

Bergshauptmän 3,138.

Bergskanon 6,44;— gam-
mal schweiziskA 6,45.

Bergslag 3,89.

Bergslagfarenhet 3,141.

Bergslagsbanor 1,432.

Bergslagsorter, svenska

3,89.

Bergsmannauttryck

3,138.

Bergsmansstånd 3,141.

Bergsmekaniker, svenska

4,146.

Bergsordning 3,89.

Bergsprängning 3,23.

Bergsregale 3,88.

Bergsrätter 3,141.

Bergsstäder 3,89.

Bergstjenstemän 3,141.

Bergsträsser (uppfinn, af

signalposter) 2,403.

Bergsund (Sveriges för-

sta valsverk för plå-

tar) 6,16.

Berguen, L. v. (ädelstens-

slipare) 3,264.

Berguin (industrikemist)

5,500.

Bergverk, arbete i A
3,118; — Batugol,gra-

fitgrufva A 3,158; —
Botallakgrufvan i

Cornwall A 3,155; —
Cerro de Pasco 3,161;— Dannemora 3,149,

3,150; — Falu grufva,

Stora stöten A 3,144;
schaktbygnad A

3,145; — Freiberg

3,14 3; — gamla ro-

merska 3,88: — Gel-

livare A 3,154; —
— Klackbergs jern-

malmsfält 3, 1 5 3 ; —
Kongsbergs silfver-

grufva 3,147; —
Långbansfältet 3,152:
— vid Oberharz, An-
dreasberg, Klausthal,

Zellerfeld, Grund,
Goslar 3,144 ;

— Pers-

bergs storgrufva 3, 1 5 1

;

— Röras koppargrufva

3,14 8; — Sala grufva

3,146; — sevärda

3,143; — Yissokaja

göra 3,156.

Berilltryck 5,53£.

Berings sund, hvalfångst

3,577, 3,583.

Berkan (tygsort) 6,350,

6,394.

Berlin, bokbinderi 6,510

;

— borgarhus 1,346;—
Brandenburger thor A
1,282; — bygnadsor-
nament af zink 4,160:
— cement 4,440; —
cigarrtillverkning

5,122; — filfabrik

6, 1 4 3 ; — fiskeriför-

ening 3,554; — fos-

for 4,584; — foto-

grafiska sällskapet

4,617; — gaslysning

5,326 ; — grundens be-

skaffenhet 2,334; —
handskmakeri 6,534;
— jeratillverkning

4,134, 4,139; — juve-

lerararbeten 6,27 2;,

—

kattuntryckning5,51 9,

5,534; — knapptill-

verkning 6,317; — Ii-,

tografisk anstalt 1,654;
— Lustgarten 1,371,
— möbelsnickeri 6, 3 05;— nysilfverstillverk-

ning 4,180, 4,181; —
papier-maché 6,499;

—

porslin (sammansättn.)

4,427 ; — porslinsci-

stern från porslinsfa-

briken A 4,397; —
porslinsfabrik 4,426;:

— porslinstillverkning

4,396; — rådhus A
1,283; — statyer af

koppar 4,199; — sy-

maskinstillverkning

6,481; — träsnidar-

konst 1,615; — upp-
värmning af domkyr-
kan (statist.) 5,388;— vagnmakeri 6,327,

6,331; — vattenverk

A 2,202, 2,204; —
vaxdukstillv. 5,576 ;—

-

zinkgjutning 4,159.

Berlinblått 4,657, 5,497, ,

5,513; — neutralt

4,664.

Berling, F. (boktryckare)

1,601, 1,602, 1,603.

Berlinkakelugn, förbätt-

rad A 5,368.

Berlinsj alar 6,451.

Berlinskolan (arkitektur^

1,282.

Bevlinugnar A 5,367.
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Bernal, R., konstsaker

4,383.

Bernard (porslinstillv.

hist.) 4,3 7 2.

Bernardoiltedesco, peda-

lens uppfinning 2,542.

Bernhardinkräftor 3,56 6.

Bernier (mekaniker)

6,289.

Bernoulli, D. (fysiker)

2,47, A 2,48, 2,57.

Bernoullierna (fysiker)

2,12.

Bernsten 3,2 36, 3,2 55.

3,551, 5,402, 5,412,

0,255; — egenskaper

2,10: — fyndorter

3,255; — gräfning ef-

ter, mellan Rauschen
och LapöhnenA 3, 2 5 6

;— innehållande insek-

ter A 3,255; — slän-

dor af 2,337; — svarf-

ning 0,3 7.

Bernstenskolofonium

5,403.

Bernstenssyra 5,12.

Beroviero, A. och M.
(glasfabrikanter)

4,494.

Berryras (nötbosk.) 3, 3 8 1

.

Bertans bakugn 5,40.

Berte, förtjenster om

Berzelius' spritlampa

4,49, A 5,317.

Besancon, urtillverkning

6,241.

Beskattning 6,56 5.

Beskickning af malmer

4,74.

Beskärhyfvel (bokb.) A
6,518.

Beskär] ern, franskt och

tyskt A 6,518.

Beskärmaskin (bokb.)

6,510, 6,518, A 6,519.

Beskära ing (bokb.) 6,518;
— af fruktträd 3,352;
— af vinstock 3,35G.

Beskärpress (bokb.)

6,517, A 6.518.

Beslag af förgyld brons

från Gotland A 1,29 6.

Besnier (låssmed) 2,128
;— flygförsök A 2,127.

Besparingsugn 5,36 6.

Bessemer, hydraulisk

press, använd för smide

4,116; — ståltillverk-

ning 6,22.

Bessemerstål 4,114,

4,115; — användning
af 4,118.

Bessemertillverkning

4,119.

pappersfabrikationen i
|

Bessemerugnar 4,116

Frankrike 1,4 6 4.

Bertelini (glastillverknin-

gens hist.) 4,494.

Berteljern (bleckslageri)

6,201.

Bertelmaskin A 6,2 01.

Berthelot (kemist) 5,15 9.

Berthevin, P. (förestån-

dare för Mariebergs

porslinsfabrik) 4,402.

Berthollet (kemist) 2,3 3,

4,27, 5,458, 5,522.

Berthoud (urmakare)

6,217, 6,236.

Bertin (stenograf) 1,513,

1,515.

Bertling (blecksl.), ma-
skin för A 6,201.

4,u

Bessemerverk med rör-

liga ugnar A 4,117;
— svenska 4,118.

Bessemerverket Sandvi-

ken A 4,118.

Besträngning (piano)

2,507;— dubbel 2,509;
— tredubbel 2,50 9;

— öfversigt afA 2, 5 8

.

Besvärjningar 1,13 7.

Besättning (lås) A 6,151.

Beta 3,273, 3,346, 3,359;
— altissima 3,3 34; —
cicla 3,3 34; — foder-

3,334; — röd- 3,346
;— socker- 3,3 34; —

vulgaris 5,57.

Beryll (ädelsten) 3,236, j
Beta (hattm.) 6,540.

3,248, 3,250, 4,330

kristallform A 3,2 3 8.

Beryllgrufvor, egyptiska

3,250.

Beryllium 4,3 9.

Berylljord 4,28, 4,44.

Berzelius, J, J. (kemist)

A 4,30, 4.31, 4,33,

4,35, 4,147, 4,566,

Tb. 5, 5,537.

Bétancourts telegraf

2,410.

Beteigeuze (fixstjerna),

spektrum 2,2 48.

Betel 1,46, 3,543.

Bethells metod för vir-

kes impregnering

3,433, 3,434.

Betliencourt, orseljfär-

gens upptäckt 5,489.

Betlehem, Ivlariakyrkan

A 1.231.

Beton (bygn.) 1,3 2 0,

1,3 2 6.

Betor 5,497, 5,506, 5,507;
j— fästande på spå-

naden 5,508 ; — mi-

neraliska 5,50 7 ;
— or-

ganiska 5,5 7.

i

Betpulver 5,8 5.

Betsjuaner (byteshandel)

1,13 0.

Betsning, knappnålars

6,192; — metallers

4,568.

Bettellini, P. (koppar-

i
stickare) 1.6 32.

i

Betula alba 3.4 04.
! Betulineer 3,401.
i Beulé (fornforskare)
' 1,211.

.
Beuther,D.(alkemist)4,9.

Bevattning 3,293, 3,341.

Bewick (träsnidare)

1,611.

Bex, saltverk 3,2 28.

Beyerl - °h viadukten

(Sernm eringbanan)

1,4C6.

Beyre (maskinkonstruk-

tör) 2,5 2.

Bezault (tapetfabriksfir-

ma) 5,545; — vägg-

dekoration A 5,-546.

Bi, jfr Bin.

Bialoviczskogen, bison-

oxar 3,37 7.

Bianchini, Fr. (fornfor-

skare) 2,4 85.

B ianc o chiaro (marmor-

sort) 3,4 5; — ordina-

rio 3,4 5.

Biaxlar (linser) 2,263.^

Bibanor 1,432.

Bibeln, den 42-radiga

1,531, 1,540; — —
facsimile ur A 1,539;

försäljning 1,543;— den 36-radiga, fac-

simile ur A 1,54 0; —
den latinska 1,540;
— den svenska 1,599;
— om hästen 3,372; —
om jordbruket 3,272;
— om lås och nyck-

lar 6,145.

Biberon (fajanskanna),

pris 4,373.

Biblia pauperum 1,5 29,

1,60 5; — blad ur A
1,527.

Bibliatores (medeltidens

bokväsen) 1,5 24,

Register till Uppfinningarnas Volt, banden 1— 6.

Bibliotek, medeltidens

1,524.

Biblioteket, kungliga, i

Stockholm 1,597; —
S:te Geneviéve 1,2 SI.

Bibios 1,4 37.

Biddulföarna, perlbank

3,543.

Bidrottning 3,394.

Bidtmann, glasmålnings-

metod 4,542.

Bieber (nickel) 4,174.

Bielefeld (papier-maché)

6,494.

Bier, namnets härledning

5,186.

Biére de Strassbourg

5,188.

Biewitz (oljväxt) 3,3 3 5.

Bignonia chica 5,490.

Bikupa, dzierzonsk A
3,393, 3,394.

Bila 6,284.

Bild, fotografisk, negativ

4,606, A 4,G12;

utveckling A 4,609;— — positiv 4,606,

A 4, 6 1 3 ;
— optisk, af-

vikning genom ett pris-

ma A 2,242; — —
skenbar (linser) 2,265;— — i en ihålig

spegel A 2,235; —
— i en upphöjd spe-

gel A 2,235;

verklig (linser) 2,26 5;— — i en ihålig spe-

gel A 2,235.

Biide , Sten, pappers-

qvarn 1,44 4.

Bilder, från porslinstill-

verkningen i Kina

4,350; — fotografiska

2,2 93; — — ögon-

blickliga 4,616; — in-

brända (fotogr.) 4,624;
— stereoskopiska, af

en kristallmodell A
2,291; — — af en

pyramid A 2,2 90.

Bildform, "Ny illustrerad

tidnings A 1,56 0.

Bildhuggararbeten 3,4 5 9,

3,462.

Bildhuggarkonst 1,24.

Bildning, andlig 1,16 2.

Bildningsring (skogsv.)

3,429.

Bildskrift 1,483 ;
— in-

diansk A 1,48 3, A
1,484; — mejikansk

A 1,486; — symbo-
lisk 6,249.

2
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Bildstoder, fordringar på
godhet hos 4,212.

Bildställning 1,242.

Bildtryck 1,617.

Biledningar (åskledare)

2,364.

Bilin, brunkolsgrufva

3,181, 3,182, 3,195.

Bilin, Lobkowitz v.

(bergverksegare) 3,89.

Bill (plog) 3,297, 3,299.

Billberg (pianofabrikant)

2,497.

Billingsgate (London),

ostronförsäljning vid

3,536.

Billiton, tenngrufvor

4,240.

Bimasrödholts 3,455.

Bin i Nya verlden 3,36 7
;— jfr Bisamhälle, Bi-

skötsel.

Binae aures (plog) 3,297.

Bind (bokb.) 6,516.

Bindstycksformning
(jerntillv.) 4,131.

Bindsula (skom.) 6,529,

6,531.

Binet (ljusfabrikant)

5,280.

Bineur (plog) 3,297.

Bing & Gröndahls pors-

linsfabrik 4,3 98.

Bingen, vinodling 5,165.

Bink, J. (kopparetsare)

1,631.

Binnikemask 2,334.

Biot (fysiker) 2,13, 2,36,

2,154, 2,413, 2,464.

Birartungus A 1,16.

Birgittiner, spetstillverk-

ning 6,469.

Birkenberg, S:t Proco-

piusdagens firande

3,141.

Birkenfeld, hästar 3,374.

Birma, korten (bygn.)

1,195; — tenn 4,240.

Birmingham, filfabrik

6,143; — gevärsfabrik

6,103; — jernväg

2,416; — lackerade

arbeten 5,414 ;
— nic-

kel 4,174; — papier-

maché 6,497; — spin-

ning 6,3 72; — stål-

pennstillverkning

. 6,206; — Websters å
Horsfalls tråddrageri

A 4,103.

Birs-Nimrud, ruiner

1,206.

Bisamanka (acklim.)

3,367.

Bisamhälle 3.394.

Bisamoxe 3,377.

Bisamråtta 6,539.

Bisemut. (metall) 4,187.

Biskuit (porslin) 4,4 2 6.

Biskupitz, kolfält 6,11.

Biskötsel 3,3 83.

Bislag (bygnad) 1,355.

Bismarcksbrunt 5,504.

Bismuthum 4,39.

Bison 3,273,3,377,3,499.
Bispberg, jernmalm 3,98.

Bisterbrunt 5,516.

Bitoner 2,47 2.

Bitterfeld, brunkolsflöt-

ser 3,181.

Bittergift 5,238.

Bittermandelolja 4,34,

5,300.

Bitynien (fåret3 hist.)

3,385.

Bixa orellana 5,495.

Bjelkar 3,421, 3,460,

3,461, 3,462 ;
— läxade

A 1,325; — (statist.)

3,459.

Bjelkbroar 1,414.

Bjelkförstärkningar A
1,325.

Bjelklag 1,324.

Bjuggkornsmått 2,2 6.

Björk 3,401, 3,404; —
mognad 3,411.

Björkbark 5,445.

Björksaf 5,14 5.

Björkved 3,4 5 9.

Björn 1,10, 1,11, 3,366,

3,467, 3,468, 3,493.

Björnfett (medikament)

5,227.

Björnfötter (rustning) A
6,114.

Björnjagt A 3,486.

Björnskinn 3,494.

Black (kemist) 4,22, 4,2 4.

Black Buckingham, spets-

tillverkning 6,47 3.

Blackband, jernmalms-
varietet 3,99, 4,87.

Blackburn, spinning

6,372.

Blacks (falsmask.) 6,513.

Blackwood, färgämne
5,490.

Blad (blåsinstr.) 2,5 28;— (knif) A 6,133; —
(ornament), gotiskt A
1,266, 1,305.

Bladbly 4,233.

Bladformer (ornament)
1,271.

Bladgrönt 5,49 5.

Bladguld 4,272, 4,315;— oäkta 4,222.

Bladknippen (ornament)

1,276.

Bladlist (ornament) A
1,222.

Bladning (bygn.) 1,316,

1,323

Bladsilfver 4,27 2; — o-

äkta 4,249.

Bladstaf (ornament) A
1,222.

Bladtragant A 5,408.

Bladväxter 3,32 5.

Blair-Athol (häst) 3,3 76,

3,377.

Blanc clair (marmorsort)

3,43; — fixe (färg-

ämne) 4,670; — tur-

quin (marmorsort) 3,43.

Bianchard (luftseglare)

2,128, 2,138.

Blanchard (luftseglerska)

2,142.

Blanchards flygmaskin A
2,128; — luftbalong

med fallinrättning A
2,139.

Blandning (kruttillv.)

4,6 32; — parfymers

5,304.

Blandningskärl från det

hildesheimska silfver-

fyndet A 6,257.

Blandningsskål 6,2 58.

Blandningstrumma (krut-

tillv.) A 4,631.

Blankenese, nordsjöfiske

3,569.

Blankett (soda) 3,551,

4,460.

Blankinsop (uppfinnare

af en ångvagn) 6,6.

Blankkokning (hvitbets-

sockertillv.) 5,67.

Blanklax 3,598.

Blänks (stålpennstill-

verkn.) 6,2 08.

Blankstötning (garfn.)

5,449.

Blaseöfen (jerntillv.)

4,81.

Blasien, S:t, Fourneyrons
turbin i, 2,190.

Blauöfen (jerntillv.) 4,81.

Blaxman (maskinkon-

struktör) 2,52.

Bleck, böjning 6,200; —
förarbetning A 6,195;— tillverkning 4,100.

Bleckblåsinstrument

2,527.

Bleckknappar 6,316.

Bleckskedar 6,196.

Bleckskjortor 6,110.

Bleckslagare 6,196,

6,307 ;
— material ocb-

verktyg 6,19 7.

Bleckslageri 6,197; —
drifvet arbete 6,201.

Bleckstycken , hopsätt*

ning 6,198.

Bleiberg, blygrufvor

3,145, 4,153.

Bleibtreu, träsnitt efter

A 1,617.

Blekapparat A 1,453.

Bleke 3,39.

Blekeri A 5,47 2.

Blekholländare (pappers-

tillv.) 1,454.

Bleking, bokskog 3,404;— kritformation 3, 1 6 ;.

— skogsareal 3,402.

Blekkalk 5,466.

Blekning 4,480, A 5,457,

5.46 6; — blandad

5,473, 5,474; — bom-
ulls- 5,460; — borst-

6,548; —
• bykning

5,464; — fuktning

5,462; — förfarings-

sätt 5,459; — halt-

tygs- (papperstill-

verkn.) 1,453;— halm-

5.47 8; — irländsk

5,47 3; — med svaf-

velsyrlighet 4,555; —
(statist.) 5,47 9; —
svamp- 5,47 8 ;

— tvätt-

ning 5,462; — vax-

5,285.

Blekningsmedel 4,480.

Blekningspulver 5,458.

Blende 3,138.

Blessing, M., orkestrier

2,537.

Bleu de Lyon (färg)

5,502;— de nuit (färg)

5,502; — de Paris

(färg) 5,502; — de

Perse (fajans) 4,366;
— du roi (färg på
Sévresporslin) 4,382.

Blind, skrifvande A
1,479.

Blindhögtryck 1,592.

Blindlykta A 3,130.

Blindskrift 1,511; —
skrifmaterial A 1,511.

Blindtryck (bokb.) 6,522.

Blindtryckssiring (bokb.)

6,504.

Blixt 2,354, 2,362; —
verkningar 2,359.

Blixtrör (elektrisk appa-

rat) 2,3 52; — (natur-

fenomen) 2,359.

Blixtskifva (elektrisk ap-

parat) A 2,352.
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Block, erratiskt 3,31
— fast A 2,6 8, 2,6 9

— hängande 3,102
— löst A 2,6 8; —
mekaniskt A 2,58; —
rörligt 2,69.

Blockhus (blocktyg) 2,6 9.

Blocklavett 6,55.

Blocktenn 4,245.

Blocktyg A 2,6 9.

Blod 3,316; — bestånds-

del hos kött 5,250.

Blodalbumin 5,250,

5,258.

Bloddroppe 3,248.

Blodgödsel 5,258.

Blodhund 3,47 0.

Blodigel 5,229.

Blodkroppar 5,250.

Blodlut 4,657, 4,660.

Blodlutsalt 4,658, 5,497;
— gult 4,54, 4,660;— — kristall af A
4,658; — rödt 4,54,

4,662; kristall-

form A 4,664 ;
— sam-

mansättning 4,662 ;
—

tillverkning 4,658.

Blodrot 5,12.

Blodsten 4,219.

Blodstensmalm, kalkhal-

tig 4,86; — kiselhal-

tig 4,86; — lerhaltig

4,86; — mergelhaltig

4,86;— röd 3,98, 4,86.

Blodagghvita 5,2 50.

Blomknippen (ornament)

1,276.

Blomkål 3,345.

Blomma (färgn.) 5,512.

Blommor, konstgjorda, af

bleck 6,203.

Blomsterbord af papier-

maché A 6,497.

Blomsterodlare (statist.)

3,270.

Blomte 5,92.

Blonder 6,47 3.

Blumenbach (naturfor-

skare) 1,19.

Blumenthal, C. (uppfinna-

re af kolonnapparaten

för bränvinsbr.) 5,157.

Bliithner (instrumentfa-

brikant) 2,499, 2,504.

Blutstein 3,98.

Bly 2,256, 4,39, 4,60,

5,23 2; — afskiljande

ur malmen 4,2 27; —
elektromotor 2, 3 6 8 ;

—
fyndort 3,87; — hi-

storik 4,225; — hjelp-

medel vid silfvers ut-

dragande genom smält-

ning 4,268; — hvitt

4,23 8; — legeringar

4,203, 4,236; — raf-

finering 4,2 30;— svart

4,238; — teknisk an-

vändning 4,233; —
tenn och qvicksilfver

A 4,22 5; — tillsats i

zink 4,158; — värdets

förhöjning genom be-

arbetning 6,592.

Blyaska 4,230.

Blyertspennor 3,15 6; —
tillverkning 4,6 84.

Blyertspennsfabrik A
4,687.

Blyfolium 4,2^3.

Blyfärger 4,66 5.

Blyförtenning 4,237.

Blyglans 3,96, 4,153,

4,226, 4,263, 4,548.

Blyglas 4,486, 4,500.

Blyglete 4,6, 4,231,

4,665, 5,229; — frisk-

ning 4,232.

Blygrufvor, Bleibergs

3,145; — svenska

4,226.

Blygruppens metaller

4,39.

Blygult 4,665.

Blyhagel, tillverkning

4,234.

Blyhvitt 4,5, 4,6, 4,226,

4,237, 4,665, 4,666,

5,2 29; — ersättnings-

medel 4,669; — fram-

ställningsmetod, hol-

ländsk A 4,6 6 7.

Blyhvittstillverkning,

holländsk metod 4, 6 6 7
;— Thenards metod

4,6 69; — österrikisk

eller tysk 4,6 68.

Blykammarkristaller

4,560.

Blykristallglas (recept)

4,508,

Blykromat (emaljfärg)

4,4 3 2.

Blykärl, lödning 4,234.

Blymalm 3,96,4,226; —
anrikning 4,22 8; —
röstning 4,22 9.

Blyoxid 4,44, 4,54, 4,237
;— använd till glas-

färgning 4,508 ;
— ba-

sisk ättiksyrad 4,66 7;— beståndsdel i glas-

massa 4,485; — be-

ståndsdel i lervarugla-

syr 4,40 9; — gul 4,9,

4,665; — kolsyrad

4,226, 4,227, 4,237,

4,666; — kromsyrad
4,237, 5,515; — pi-

krinsyrad 4, 6 4 2 ;— röd

4,9, 4,665; — salpe-

tersyrad 5,497; — ät-

tiksyrad 4,54, 4,237,

5,497.

Blyplåster 5,226.

Blyplåt 1,329.

Blypreparat, kemiska
4,236.

Blyrör, dragbänk för A
4,235; — pressring

4,236.

Blysalter 4,236, 4,23 7.

Blysmältning, schaktugn
för A 4,228.

Blysocker 4,10, 4,54,

4,237, 4,665, 5,12,

5,44, 5,497.

Blyspat 3,96.

Blysten 4,228.

Blystift 4,68 4.

Blysuperoxid 4,592.

Bly tillverkning 3,89.

Blytråd 4,2 36.

Blyvalsverk A 4,2 33.

Blyvaror 4,2 36.

Blyvatten 4,233.

Blyvitriol 4,2 27.

Blyättika 4,2 33.

Blåbär 5,482.

Blåfärgeri 5,511.

Blåfärgsverk 4,16 9.

Blågrått (färgn.) 5,516.

Blåholts 5,484, 5,490,

5,515; — gren af A
5,4 9 0.

Blåholtssvart 5,515.

Blåholtsträ 3,458.

Blåkali 4,6 6 0.

Blånor 6,3 59.

Blåpulver 4,662.

Blåsalt 4,660.

Blåsapparat 5,390.

Blåsbelg, hydraulisk

2,50.

Blåsinstrument, historia

2,520; — med sex pi-

stonger A 2,526; —
tyska musikanter från

äldre tider A 2,529.

Blåsmaskiner 6,9.

Blåsning af taffelglas A
4,514.

Blåsningstid, masugnars
4,90.

Blåsrör (vapen) 1,86.

Blåsstål 4,113.

Blåsugnar 4,81, 4,8 7,

4,88, 6,166.

Blåsvart (färgn.) 5,515.

Blåsyra 4,24, 4,658,

4,661, 5,229, 5,236.

Blått, franskt 5,513; —
hufvudfärg 5,556; —
sachsiskt 5,513; —
spekterfärg 2,244.

Bläck 5,535; — litogra-

fiskt 5,538; — out-

plånligt 5,537; — ro-

merskt 1,502; — sym-
patetiskt 1,509, 5,538.

Bläcksorter, färgade

5,538.

Blädning (skogsv.) 3,410.

Bländfärg 5,508.

Bläster, användning i

schaktugnar 4,72; —
varm 4,104.

Blästerlåga (glastillv.)

4,530.

Blästerugnar 4,81.

Blästerverk 4,81.

Blätterkol 3,198.

Blötdjur 3,533.

Blötning (blekn.) 5,473;— (färgn.) 5,514; —
(garfn.) 5,441.

Boabdils svärd 6,104.

Bobbinetmaskin (spets-

tillv.) 6,468.

Bobbinetspetsar 6,47 3.

Bobiner (väfn.) 6,427.

Bobinställning (väfn.)

6,429.

Bobolna, stuteri 3,37 6.

Boc (öl) 5,188;

Boch, se Villeroi.

Boch Fréres (lervarufa-

briksfirma) 4,39 7.

Bochnia, saltlager vid

3,222.

Bocholt, Fr. v. (koppar-

stickare) 1,6 31.

Bochum , stenkolsbryt-

ning 3,189; — stål-

fabrik 4,120, 4,125;
— — gjutstålsklockor

4,209.

Bockau-Magdeburg, ma-
nometerfabrik 2,122.

Bockhorns frö 5,216.

Bocks ljusfabrik i Kjö-

benhavn 5,283.

Bocks väfnadssamling

5,544.

Bocksnitt (vinodl.) 3,356.

Bodensjön, pålbygnader

1,57; — vinodling vid

5,166, 5,169.

Bodoni (boktryckare)

1,548.

Boeckman (fysiker) 2,4 1 0.

Boerhave (naturforskare)

2,549, 4,22, 5,199.

Boettmakare 6,244.
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Bogenhausen, observato-

rium 2,418.

Bogenkopf (namn på
nordhvalen) 3,576.

Bogheadskol, skotska

(gastillv.) 5,347.

Boghor på Java, »stora

kaféet» A 5,82.

Bogoslofsk, grufvor 3,85.

Bogspröt, Sveriges utför-

sel af (statist.) 3,458,

3,460.

Bolin (maskinpressfirma)

1,586.

Bohnenberger (fysiker)

2,99, 2,340; — elek-

trometer A 2,341.

Bohnerz 3,98.

Bohuslän, elg 3,47 6:

— fiske 3,559, 3,563;
— fornfynd, bred hål-

mejsel af flinta A 1,94
;— hummerfiske 3, 5 9 ;

— hällristningar 1,4 88;

— skogsareal 3,402.

Bohvete 3,273, 3,330,

3,359.

Bohvetehalm 5,494.

Boiieau (den förste leda-

ren af Sévres' porslins-

fabrik) 4,381.

Bois satiné (skogsv.)

3,458."

Boissére (kopparetsare)

1,636, 1,639; — fac-

simile af etsad plåt af

A 1,635.

Boisserée (estetiker)

1,281.

Bok, den första på sven-

ska tryckta 1,59 8; —
den äldsta tryckta i

Sverige A 1,597; —
tillkomst 1,558; — jfr

Böcker.

Bok (träd) A 3,405; -—

— förekomst 3,401,

3,402, 3,404.

Bokara (lervarutiliverk-

ningens hist.) 4,356.

Bokbindare 6,503.

Bokbindarskrå 6,50 3.

Bokbinderi A 0,502; —
engelskt 6,50 8; —
svenskt 6,50 6; — tek-

nik 6,511.

Boklådor, de gamlas

1,520.

Bokmjöl 4,24 4.

Bokskog i Bleking, Hal-

land, Skåne, Småland,
Vestergötland 3,4 4.

Bokstafslås 6,149, A
6.151.

Bokstafsmätning 1,551.

Bokstafsskrift 1,144,

1,496.

Bokstäfver, fullslagna

1,564; — pelasgiska

1,499.

Boktryck, kinesiskt

1,618.

Boktryckarfernissa

5,410.

Boktryckarkonst 1,23,

1,153, 1,523,6,504; —
betydelse 1,525 ;

— för-

fall 1,547; — gammal
teknik 1,548; — hi-

storia 1,519; — Sve-

riges 1,596; sta-

tistik 1.6 03; — upp-

finnare 1.530 : — upp-
finning A 1,519: — ut-

bredning 1,524, 1,534,

1,544, 1,545.

Boktryckarsvärta 5,413.

Boktryckarvapnet A
1,519.

Boktryckeri i. 18-.e årh.

A 1,549.

Boktryckeristil 4,186.

4,189.

Bokträ, användning

2,497.

Bokved 3,459.

Bokvegetation 1,11.

Bokverk vid Yörös-Patak
A 4,306.

i

Bokväsen före medlet af

15:e årh. 1,524.

Bola (vapen) 3,49 9.

Bolands knådningsma-
skin A 5,41.

Boletus luridus 5,2 3 7.

Bolinder, C. G. och J.,

mekanisk verkstad

1,352, 6,16.

Bolivia, cinchonaträd

5,223; — guld öch
silfver 3,15 9

Boliviaguano 3,320.

Boll, Bauhins trädgård i

5,489.

Bollar (jerntillv.) 4,9 2.

Bolley (kemist) 5,517,

5,522.

Bollsjö, glasbruk 4.54 5.

Bollstädt, A. y. (natur-

forskare) 4,10.

Bolmört 1,46, 5,229, A
5,236, 5,237, 5,239.

Bologna, flyttning af torn

1,373; — lutande tor-

nen 2,76, A 2.77; —
— Asinelli.höjd 1,291,

A 1,292; Gari-

senda, höjd A 1,292.

Bolstervar (tyg) 6,437.

Bolton, kassaskåp 6,165;
— spinning 6,37 4,

6,380.

Bombaceer 3,401.

Bombarder 6,44.

Bombasin (tyg) 6,353,

6,437.

Bombay, glasperlfabrik

4,524.

Bombaykateku 5,44 6.

Bombaystål 4,125.

Bomberg, Dan. (boktryc-

kare) 1,54 5.

Bombkanon 6,44, 6,47;
— ramlavett af smi-

. desjem A 6,58.

Bomblans (hvalfångst)

3,580.

Bombonaxa (växt) A
6,344, 6,345, 6,346.

Bombylios (grek. kärl)

4,346, 4,432.

Bombyx cynthia 6,361;
— monacha 3,415; —
mylitta 6,361 ; — pini

A 3,415.

Bomkrona (väfn.) 6,4 31.

Bomkäppar (väfn.) 6,42 2.

Bomning (väfn.) 6,4 27,

6,431.

Bomningsroder 6,431.

Bomolja 5,265, 5,274.

Bomskel (väfn.) 6,431.

Bomsköjtar (holländska

fiskefartyg) 3,558.

Bomull, beskrifning och
historik 6,354; — fair

bengal ; diagram, utvi-

sande prisvexlingen

under åren 1863—1864
6,356; — finspinning

6,37 6; — förspinning

6,37 6; — haspling

6,376; — kardning

6,37 5 ;
— rensning och

luckring 6,37 5; — —
förberedningsmaskiner

för 6,37 6; — spinning

6,349, 6,351,6,352; —
sträckning 6,376; —
till bomullskrut4,638;
— uppluckringsma-
skiner för 6,37 5,

6,37 6; — väfnåder af,

använda till kläde-

drägter 1,81; — väf-

nader och papper af

1,145.

Bomullsband 6,459.
1 Bomullsbatist A 6,367;
— fin, 100 gånger för-

|
storad A 6,36 9.

Bomullsblekning 5,460;
— torkning 5,469.

Bomullsfiber, beskrifning

6,36 7; — 400 gånger

förstorad A 6,368.

Bomullsfröolja 5,266.

Bomullsfärgning 5,511*.

Bomullsförbrukning

6,357.

Bomullsgarn , haspling

,

inpackning, numrering,

sortering 6,387.

Bomullskrut 4,637; —
pressadt 4,640; — sedt

genom mikroskop A
4,63 9; — verkan i eld-

vapen 4,640; — öster-

rikiskt 4,639.

Bomullskrutspatron

4,640; — for hand-
eldvapen A 4,6 40.

Bomullslump 1,447.

Bomullspapper 1,441.

Bomullsplanta A 6,354;— frö A 6,354.

Bomullsskörd A 6,355.

Bomullsspinning, meka-
nisk, utveckling 6,372.

Bomullstryckerier 5,534.

Bomullstyg 6,437.

Bon (P. Alpinis benäm-
ning på kaffebönan)

5,75.

Bon, le (tekniker) A
5,323, 5,324.

Bondestånd, fritt, upp-
komst 3,280.

Bondgård 1,353; —
svensk 1,355, 1,356.

Bondhus 1,352; — fom-
sachsiskt 1,352; — i

Erzgebirge, i mellersta

Tyskland, i Wester-
wald 1,353; — plan-

ritningar A 1,352; —
slaviskt 1,352.

Bonelli (telegrafdirektör)

6,449.

Bonellis väfstol 6,450.

Bonesize (lim) 5,259;
Bongso (tesort) 5,92.

Boningshus, afsedda för

uthyrning 1,346; —
byzantinska 1,338; —
egyptiskt A 1,335; —
historia 1,333; — in-

redning 1,343; — ja-

panskt A 1,333; —
med verkstad 1,34 7;— romerskt 1,338; —— normalplan A
1,337 ;

— senromanska
1,339.
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Boningsplatser, mensk-
liga l,ii.

Boningsrum, betraktade

som ett helt (tapet-

tillv.) 5,562; — bor-

gerligt, från 16:e årh.

A 0,30 3; — furstligt,

från 16:e årh. A 6,30 3.

Bonitering (åkerbr.)

3,289.

Bonn, cement 4,440; —
spinneri 6,3 7 5.

Bonnai (metersyst. hist.)

2,32.

Bonneuil, E. de (bygg-

mästare) 1,3 3.

Boonen, den första täck-

vagnens införande i

England 6,326.

Boose (kemist) 4,4 0.

Boot, Boetius de (dia-

mantens hist.) 3,2 44.

Bor 4,39.

Boracit 3,22 6, 3,22 9.

Borastorm 3,520.

Borax 3,226, 3,229,

4,409, 4,486.

Boraxsjön 3,2 2 9.

Börda (metersyst. hist.)

2,33.

Borddans 2,20.

Borddukar, tyrolska

6,455.

Bordeaux, fajansfabrik

4,395; — fosfor 4,586;— terpentin 5,404;
— tobaksfabriker

5,128; — vin 5,176;
— — alkoholhalt

5,180.

Bordfärgning (boktr.),

maskiner med 1,57 4.

Bordknifvar, beståndsde-

lar A 6,133; — bruk

6,129; — smidning

6, 1 3 1 ; — tillverkning

med valsning A 6,132.

Bordprydnad af porslin

från CopelandA 4, 3 9 2

.

Bordsalt 3,210.

Bordstenar (bygn. hist.)

1,180.

Bordstudsare af zink-

brons A 4,161.

Bordu, vattenhjulens te-

ori 2,188.

Boreel, Willem (mikro-

skop, hist.) 2,324.

Borgar 1,332.

Borgarhus 1,346.

Borgarstenar (stenläggn.)

1,389.

Borgerskap, uppkomst
1,366.

Borghese (kardinal; tele-

skop, hist.) 2,2 9 9.

Borgio, Hortensio, (dia-

mantslipare) 3,2 6 3.

Borgorter 1,366.

Borgund, kyrka af trä

1,240.

Bormann (general) 6,46.

Bormanns brandrör 6,4 6,

A 6,47, 6,60.

Borneo, guttaperka

5,431;— malakit 3,254.

Bornholm, kaolin 4,3 9 8,

4,408.

Boro-Buddor (Java), tem-

pel A 1,193, 1,194.

Borokalcit 3,2 33.

Borovicska, bränvin

5,160.

Borr 6,284.

Borrax (jordborr) 3,64.

Borrbord 6,32,

Borrgripare A 3,7 4.

Borrhål, afsänkning 3,75;— för bergsaltets till-

godogörande 3,2 28; —
i Grenelie, Kissingen,

Oeynhausen, Orb, Pas-

sy, Sooden 3,7 9; —
i Nauheim A 3,7 6 ;

—
infordring med rör

3,7 2; — med krut-

laddning A 3,24; —
med rör omgärdadt A
3,73; — med stång-

apparat för att fatta

om brutna borrstänger

A 3,73.

Borrhålslafve 3,7 2; —
arbete på A 3,6 9.

Borrluta 3,2 2.

Borrmaskin, efter en
skiss af Leonardo da
Vinci A 6,3; — för

bearbetning af metaller

6,9, 6,28; — för berg-

sprängning 3,26; —

•

för knappar A 6,317;— för tillverkning af

maskindelar 6,31; —
för träarbeten 6,2 9 2,

A 6,293; — för trä-

snideri 1,614; — i

Mont-Cenis-tunneln A
3,25; — olika slag

6,32.

Borrmejsel A 3,6 5.

Borrmjöl 3,2 3, 3,66.

Borrning (jordborr) med
lina 3,7 5; — (maskin-

bygn.) 6.31 ; — (sol-

fjäderstillv.) 6,3 2 2.

Borrningsarbeten 3,2 5,

3,7 6 o. f.

Borrowdale, grafit 4,684.

Borrqvarnar 6,2.

Borrslam 3,6 6.

Borrspindel 6,32.

Borrstål 6,2 7.

Borrstångsapparat A
3,73.

Borrstänger (jordborr)

3,64.

Borrtorn 3,7 0; —i Passy
A 3,71.

Borsig, J. K. F. A. [förut

ofullständigt uppgif-

na förnamn] (maskin-

fabrikant) Tb. 4, A
6,11.

Borst 6,547 ;
— blekning

6,548; — färgning

6,54 9; — fästande i

tandborstar A 6,550;— förarbetning A
6,538; — insättning

6,549.

Borstaffall (gödningsäm-
ne) 3,317.

Borstar 6,547.

Borstbinderi 6,547; —
maskiner 6,550.

Borsthandel 6,54 7.

Borstpenslar 6,551.

Borstverk (maln.) 5,24.

Borsyra 3,226, 3,229,

4,43, 4,329, 4,331,

4,409, 5,254.

Borv (dryck) 1,4 5.

Boscherville, S:t Georgs-
kyrkan 2,482, 2,512,

2,513.

Bose (fysiker) 2,34 3.

Boshmän A 1,16; —
Afrikas urinvånare

1,19; — familjförhål-

landen 1,126; — födo-

ämnen 1,32; — jagt-

sätt 1,41, 3,497; —
kultur 1,24; — passiv

ras 1,141; — pryd-

nader 1,76; — på gnu-

jagt A 1,40; — va-

pen 1,101.

Boskap, olika slag 3,381

o. f. ; — schweizisk,

grå 3,381; — — på
Alperna A 3, 3 7 8 ;

— se

vidare Göd-, Mjölk-,

Nöt- och Slagtboskap.

Boskapspest 3,365.

Boskapsskötsel 3,5, A
3,361; — afkastning

3,369; — de gamla
folkens 3,2 74; — sta-

tistik 3,27 2, 3,36 3.

Bosporen, tonfiskar 1,48.

Bossage (murverk) 1,27 0.

Bossekop, norrsken

2,459.

Bossut (matematiker)

2,132, 2,188.

Bostadsanläggningar i

Miihlhausens arbetar-

stad A 6,579.

Bostadsrudimenter A
1,52.

Boston, konsertorgel

2,546.

Boston-Quincybanan

1,397.

Bostäder 1,30, 1,50,

1,174; — abessini-

ska A 1,63; — fasta

1,24, 1,56; — hotten-

tottiska 1,53; — ma-
terial 1,60; — tak-

formiga A 1,53; —
ursprungliga 1,51; —
jfr Arbetarbostäder.

Boställsskogar 3,403.

Boswellia serrata, gren

A 5,407.

Bosättningsfrihet 6,568,

6,569.

Botallakgrufvan i Corn-
wall 3,149, A 3,155.

Botanik 2,3; — använd
i landtbrukets tj enst

3,282; — uppblomst-
ring 1,153.

Botanybayharts 5,402.

Botokuder, födoämnen
1,32; — klädedrägt

1,67; — kärl 1,110,

1,112; — prydnader
1,72.

Botta (fornforskare)

4,343.

Botten (väfn.) 6,452.

Bottengräs 3,340.

Bottenhjul (urtillv.) A
6,224.

Bottenhår hos pelsverk

3,493.

Botteninslag (väfn.)

6,454.

Bottenstift (spiktillv.)

6,170.

Bottenstrykning (tapet-

tillv.) 5,567.

Bottenstrykningsmaskin

5,567, A 5,568.

Bottenstäfver, storlekar

3,4 36; — Sveriges

utförsel 1871 3,459.

Bottenvasar (kolning)

3,447.

Botthammare (spinn.)

6,358.
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Bottnio, bly- och silf-

ververk 3,44.

Bottock, om orsakerna

till bläckets möglande
5,536.

Botulisnms (sjukdom)

5,241.

Botzen, marknadsplats

2,519; — terpentin

5,404.

Bouchard (hieroglyftolk-

ningens hist.) 1,494.

Bouchardat (kemist)

5,167.

Boucherie, metod för

virkes impregnering

3,433, 3,434.

Boucheur (vinbutelj e-

ring) 5,182.

Boucicaut (krönikeskrif-

vare) 6,115.

Bougies de 1'étoile (ljus)

5,278.

Bouguer (geometer) 2,35,

2,114.

Bouilleur (kokrör) 6,2 5.

Bouillon de poche 5,250.

Boule (konstsnickare)

6,301.

Boulogne, krigsraketer,

använda första gången

i Europa 6,69 ;
— stål-

pennfabrik 6,206.

Boulton, M. (maskinfa-

brikant) 2,57 6, 2,582.

Bouquet (parfymer)

5,305; — (spetstillv.)

6,470.

Bourbon, kaffe 5,76; —
nejlikträd 5,208.

Bourdon (mekaniker)

2,119, 2,120.

Bourdons aneroidbaro-

meter 2,119.

Bourgeois (stilsort)

1,552.

Bourges, fransk artille-

rikommission 6,63.

Bourgogne (vin) 3,354,

5,166, 5,169, 5,174,

5,176; — alkoholhalt

5,180.

Bourguignot (hjelm)

6,iii, 6,116.

Bournonit (mineral)

4,183, 4,227.

Bousfield, bakningssätt

5,39.

Bouzy, vin 5,180.

Bow, porslinsfabrik

4,376, 4,383.

Bovet (kemist) 5,52 2.

Bowheadwhale (eng.

namn på nordhvalen)

3,576.

Boxholm, kolugn 3,448.

Boxkronometrar 6,23 5.

Boyces skärmaskin 3, 3 1 1

.

Boyle, R. (fysiker och
kemist) 2,91, 2,167,

4,18, A 4,19, 4,20,

4,584.

Boyles lag 2,112; —
tomrum 2,167.

Bozerian d. ä. (bokbin-

dare) 6,507.

Braconnot (kemist)

4,637, 5,266, 5,277;
— tvålens kemiska
sammansättning 5,276.

Bradbury & Comp., sy-

maskinsfabrik 6,481;
— elasticmaskin (sy-

maskin) 6,481.

Bradley (astronom) 2, 2 2 1,

2,312.

Brahe, Pehr (papp. hist.)

1,444.

Brakved, barken, använd
i medicin 3,453.

Bräma (ind. myt.) 1,196.

Bramah, J. (mekaniker)

2,409; — bramalåset

6,156, A 6,157, A
6,158, A 6,159; —
hydrauliskpress2,212,

6,4 ;
— hyfvelmaskin

6^289.

Bramaism 1,139; — in-

flytande på indiska

bygnadsstilen 1,191,

1,196.

Bramalås, se Bramah.
Bramante (byggmästare)

1,271.

Bramapress, se Bramah.
Bramskotsknop 6,415.

Branca, Giovanni, »om
maskinen» 2,56 9.

Brand (kolning) 3,44 2.

Brand (sjukdom hos säd)

3,329.

Brandbomber, laddning

4,589.

Brandeis, J. (mekaniker)

4,656.

Brandenburger thor i

Berlin A 1,282.

Bränder (optiker) 2,3 26.

Brandgås 3,4 91.

Brandmonumentet i Lon-
don, höjd 1,293.

Brandrör 6,64; — Bor-

manns A 6,47; —
preussiskt 6,60; —
shrapnel 6.61 ; — tem-
perbart 6,46.

Brandspruta 2, 2 08, 2,2 09;— genomskärning A
2,210; — i verksam-

het A 2,182.

Brandstakar, utförsel

(statist.) 3,460.

Brandt (kemist) 4,168,

4,583.

Brandywine (fregatt)

3,528.

Brasiletträ 3,456.

Brasilien 1,151; — ame-
tister 3,259; — berg-

kristaller 3,259; —
diamantfält 3,241; —
guldvaskning 4, 2 9 5 ;

—
ipecacuanha 5,22 3; —
kaffebönor 5,7 7; —
kakaoskörd 5,99; —
kochenilj 5,485; —
pepparodling 5,208 ;

—
platina 4,320, 4,321;
— sockerrör 5,50; —
tapetfabriker 5,5 50 ;

—
tenn 4,240; — teod-

lingsförsök 5,89; —
träslag 3,458; — tur-

malin 3,251; — ädel-

stenar 3,238, 4,328.

Brasilieträ 5,4 90.

Brasilin 5,490.

Brask, Hans, anläggare

af boktryckeri 1,598;
— anläggare af Sve-

riges första pappers-

bruk 1,443.

Brassac, kollager A
3.103.

Brassica 3,273, 5,265;
— campestris oleifera

3,335; — napobrassica

3,334; — napus olei-

fera 3,335; — oleracea

3,346; — — aspara-

goides 3,345; — —
botrytis 3,345;

bullata seu vabanda
3,346; — — capitata

3,345; — — gemmi-
fera 3,346; gon-

gyloides3,34 5;— rapa

3,334; — — oleifera

3,335.

Braubach, kopparns be-

arbetning 4,198.

Braun (fotograf) 4,618.

Braun (kemist) 4,251.

Brauneisenstein (brun

jernockra) 3,98.

Braunier (ingeniör) 6,4 7 8,

6,479.

Braunschweig, papier-

maché 6,499; — slot-

tet 1.282.

Braunschweig-, Nya, tele-

grafkabel 2,439.

Braunschweiggrönt

4,675.

Braxen A 3,595, 3,605.

Brayera anthelminthiea

5,223.

Bread, aerated (luftbröd)

5,39.

Bredsåningsmaskin

3,308.

Breech-coil (kanondel)

6,50.

Brefdufva 2,160, 2,274,

3,390.

Brefkopiepress 2,581.

Brefmålare 1,526.

Bref- och paketbefor-

dring, pneumatisk

2,177.

Brefpost, atmosferisk A
2,163 ; — pneumatisk,

London A 2,17 9; —— luftpump A 2,179.

Breftryckare 1,526.

Brefvåg 2,78, A 2,79.

Bréguet, A. L. (meka-
niker) 2,40 4, Tb. 4,

6,450; — metallter-

mometer 2,558.

Bréguet, L. (urmakare)

2,421.

Breisigs panorama 2,281.

Breitenburgsras (nöt-

bosk.) 3,383.

Breithaupt, brandrör

6,62.

Breitkopf, J. G. I. (bok-

tryckare) 1,548, A
1,550; — fraktursti-

lens återupptagande

1,551; — korttryck

1,591; — nottryck

1,590.

Breitkopf & Härtel (bok-

tryckarfirma) 1,572,

1,592.

Bremen, borgarhus 1,346;— cigarrtillverkning

5,122; — hvalfångst
3,583; — jättefat

5,177; — rådhuset

1,270; — — trappa

A 1,268; — tobaks-

handel 5,128.

Bremenblått 4,67 5.

Bremengrönt 4,675,

Brennstein 3,255.

Brepols & Dierck Fils

(fabriksfirma för tillv.

af mönsterpr\pper)

5,552.
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Brescia, gevärsfabrik

6,103; — silke 6,366.

Bresilja (färgstoft) 5,484,

5,487, 5,490, 5,514.

Bresiljeträ 2,505.

Breslau, handsktillverk-

ning 6,534; — krapp-

odling 5,488; — sko-

makeri 6,531 ; — soda

4,467.

Bresse, La, fiskodling

3,604.

Brest, hamn A 2,70.

Bretagne, »grottes des

fées» 1,180; — »licha-

vens» 1,178.

Bretoner, passiv ras 1,23.

Brett, undervattensled-

ningar mellan Frank-
rike och England
2,438.

Breviarier, tryckta af

Tabri i Stockholm
1,598.

Brewster (fysiker) 2,13,

2,219, 2.289; — ka-

leidoskop 2,232; —
prismstereoskopets

förbättring 2,293,

2,294; — undersök-
ningar rörande sol-

spektret 2,24 8, 2,24 9.

Briancon, terpentin

5,404.

Briani (glasfabrikant)

4,494; — konstgjorda

ädelstenar 4,493.

Brichard, E. (förestån-

dare för porslinsfabri-

ken i Vincennes) 4,381.

Bricka (spinn.) 6,3 6 9.

Bridgetown, symaskins-
fabrik 6,4 83.

Brienz, träsnideriarbeten

6,297.

Brieuc, S:t, ostron A
3,536 ; — ostronodling

3,537.

Brigandine (rustn.) 6, 1 1 0.

Brigands (legoknektar)

6,110.

Brigantine (rustn.) 6,11 0.

Bright (snabbskrifvare)

1,513.

Brighton, fiske 3,555;— försök till atmo-
sferisk jernväg vid

2,175.

Briljanter 3,244, 3,266.

Briljantform 3,2 60.

Briljantolja 5,34 9.

Briljantsnitt 6,27 5.

Brilliador (Rolands häst)

3,370.

Brilon, zinkmalm 4,153.

Brinck, Hafström &
Komp., tobakstillverk-

ning (statist.) 5,12 9.

Brindisi, metallspeglar

2,228.

Brindley (mekaniker)

2,573.

Brinvilliers, markisinna

af (giftblanderska)

5,230.

Brioschi, C. (professor),

luftsegling 2,145.

Briquettes (tegel) 5,350.

Brisil (snussort) 5,110.

Brisslingsrlske 3,553.

Brisson (naturforskare)

2,33, 2,132.

Bristol, porlinsfabrik

4,384.

Britanniabron A 1,417;
— spännvidd 1,424.

Britanniametall 4,17 8,

4,186, 4,249.

Britannicus (offer för för-

giftning) 5,230.

Britannien, se Storbri-

tannien.

Briter, landthushållning

3,27 8; — upptäckts-

resor 1,26; — vagnar

i forntiden 6,32 5.

British museum , byg-
nadsämne 4,440; —
glasfragment, antikt

4,489; — Partenons
plastiska ornament

1,219; — portlands-

vasen 4,389.

Britiska öarna, se Stor-

britannien.

Bro 1,356, 1,413, 1,414;
— bjelk- 1,414; — gal-

ler- 1,419; — hvalf-

1,415; — häng- 1,415,

1,416, 1,424; — ja-

pansk 1,414; — rör-

1,418; — trä- 1,414;— jfr Jernvägsbro.

Broadwellring (kanondel)

6,63.

Broadwood (pianots hist.)

2,496.

Brockar (jagt) 3,484.

Brockhaus' tryckeri i

Leipzig 1,594;

maskin sal A 1,5 76;
— — sättarsal A
1,55 7; trycksal

A 1,575.

Broderi 1,82; — indiskt

A 1,251.

Broderingsmaskin 6,468,

6,489, A 6,490.

Broderstol 6,47 3.

Brodös, javansk A 6,491.

Brofamn , Stockholms

,

storlek 3,422.

Brokolikål 3,345.

Broling (mj^ntproberare),

stereotypins införande

i Sverige 1,602.

Brom 4,39, 4,479; —
användning i fotografi

4,598, 4,604; — upp-
täckt 4,600.

Bromeis (doktor), glasets

användning i grafisk

konst 1,646.

Bromjod, använd i foto-

grafi 4,601.

Bromkadmium, använd i

fotografi 4,166.

Bromley hall, tygtryc-

keri 5,520.

Bromsilfver 4,44.

Bromsinrättning (telegr.)

A 2,440.

Bromsorter (stenkolsbr.)

3,190.

Brongniart, A. (förestån-

dare för porslinsfabri-

ken i Sévres) 4,383,

4,395; — »Traité des
arts céramiques ou
des poteries» 4,338.

Brons, altarljusstakar

från ll:e årh. A
6,25 2; — använd till

kanoner 6,4 8, 6,49; —
beståndsdelar 1,97,

4,150, 4,201, 4,202;
— fasthet 6,4 9; —
färg 5,516; — nam-
nets ursprung 3,86;— stenhuggarverktyg

3,20 ;
— till prydnader

och konstsaker 6,253,

6,274.

Bronsarbeten 3,85.

Bronsbeslag, förgyldt,

fornfynd från Gotland
A 1,296.

Bronsering 4,160, 4,219.

Bronsfynd vid Beaune,
vid Hallstatt 1,101.

Bronsfärger 4,6 5 5, 5,551

;

— tillverkning 4,65 5.

Bronsgjutning 4,205; —
hos fenicerna 1,212.

Bronskandelaber, modern
A 6.253.

Bronskanoner 6,42; —
gjutning 6,49.

Bronsknifvar A 1,96.

Bronsmynt 4,277.

Bronssaker, från Hall-

stattfyndet A 1,9 7 ;
—

mindre, gjutning 4,205.
Bronsskäror A 1,96.

Bronssmycken, gamla,
från keltiska och ger-

maniska folk A 6? 2 51.

Bronsvas af Barbedienne
A 4,204.

Bronsyxa A 1,96.

Bronsåldern, begraf-

ningssätt 1,294; —
lerurna A 4,34 0,

4,341; — nordiska
fornsaker A 1,99; —
sköld A 1,296; —
vapen och redskap

1,87, 1,95, A 1,96.

Brooke (löjtnant) 3,508.

Brookes apparat till upp-
mätande af stora hafs-

djup 3,508, A 3,509.
Brooklyn, undervattens-

kabel 2,437.

Brookwellavett A 6,59.

Broräcken (jernvägsöf-

verbygn.) 1,428.

Brosch, efter etruskiska

motiv, af Julius Wiese
i Paris A 6,27 0; —
etruskisk A 6,255.

Brott (grufbrytn.) 3,111,

Broughton, hängbro
1,416.

Broussonetia papyrifera

1,471, 1,474.

Brouwer, A., yllefärgnin-

gens införande i Eng-
land 5,484.

Brown, valsmaskin

5,463.

Brown (mekaniker), af-

läggningsmaskin A
1,568, 1,569; — sätt-

maskin 1,565, 1,569.

Brown, S. (mekaniker),

framdrifningsapparat

för fartyg 2,49.

Browning (optiker)2,252,

2,253, 2,257.

Brozino (glasperltiilv.)

4,524.

Brozzi, halmflätning

6,343.

Brucin (gift) 5,239.

Brugére, pikrinkrut

4,642.

Briigge, tapettillverkning

5,540 ; — väfnadsindu-

stri 6,350, 6,420.
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Brugne (brynja) 0,110.

Brugsch, H. (egyptolog)

1,496.

Briihl (grefve), meissen-

porslin 4,3 7 9.

Brukning, åkerfälts

3,293.

Bruksarbetare A 4,59,

4,61.

Brulon, Chappes tele-

graferingsförsök 2,40 3.

Brun, Le (målare) gobe-

liner 5,540, i),457.

Brundusium, metallspeg-

lar 2,228.

Briine (brynja) 6,110.

Brunei (ingeniör) 1,289,

1,399, 1,401, 1,402.

Brunelleschi (byggmä-
stare) 1,2 91.

Brunering, gevärspipors

4,135.

Brunfärgning 5,516.

Bruni, guttaperka 5,4 31.

Brunia (brynja) 6,110.

Brunius (konsthistoriker)

1,312.

Brunkol 3,16;— använda
som bränsle 5,35 9; —— vid gasberedning

5,327, 5,342; — bryt-

ning 3,181; — böh-

miska vid Weissenfels

3,182; — uppkomst
3,171.

Brunkolsaska 3,32 0.

Brunkolsflötser 3,181,

3,182, 3,183; — vid

Dorheim 3,171 ; — vid

Dornassenheim och
Weckesheim 3,17 2.

Brunkolsformation 3, 180.

Brunkolslager 3,170; —
i Wetterau 3,171.

Brunn, artesisk 2,184,

3,64; — borrad A
3,61, 3,76, 3,213; —— vid Riidersdorf

3,81.

Brunnsborrning, teori A
3,63.

Brunnsbygnad , Kalmar
slott A 1,309.

Brunsbergs tunnel 1,410.

Brunsten 4,480; — an-

vänd vid färgning

5,497; vid gas-

beredning 5,342; —
— vid glastillverkning

j

4,486; — förekomst;

3,97, 3,98.
j

Brut mina (diamant)
]

3,242; — sincora (dia-

mant) 3,242.

Bruttoanalyser 4,55.

Bruxelles , boktryckeri

1,546; — glasmålnin-

gar 4,541; — gobeli-

ner 6,457; — spets-

tillverkning 6,47 3; —
tapettillverkning

5,540, 5,541.

Brya ebenus 3,454, 3,456.

Bryggarharts 5,3 97.

Bryggeri, i London, in-

teriör A 5,19 2; —
(statist.) 5,18 7.

Brygghus 5,193.

Bryggpannor A 5,194.

Bryggvåg (decimalvåg)

2,79, A 2,80.

Bryn (kolmila) 3,443, A
3,447.

Bryning, nålsuddars A
6,186, 6,187.

Brynja 6,110.

Brynstensskiffer 3,5 7.

Brysselmattor 6,45 9.

Brysselspets, kant A
6,470.

Brytbarhet, ljusets 2,2 39,

2,245.

Brytning af fossila bräns-

leämnen A 3, 1 6 7

,

3,181.

Brytningsexponent, lju-

sets 2,240.

Brytningsfenomen, öfver-

gång till reflexionsfe-

nomen 2,242.

Brytningsvinkel, ljusets

2,239.

Bråkning af lin 6,358.

Bräckning (salpetertillv.)

4,470.

Bräde (boktr.) 1,56 0.

Bräder, olika slag 3,434;— svenska utskepp-

ningsorter för 3,461;
— Sveriges införsel af

3,462; utförsel

af 3,459, 3,460,3,461.
Brädstump, Sveriges ut-

försel af 3,459, 3,460.

Brännare, Bunsens 2,25 1,

4,50; — för svafvel-

syretillverkning 4,562;— gas- 5,340.

Brännglas 2,268.

Bränning, kaffets 5,83;— malmers 4,71; —
porslins A 4,350.

Bränninge, tunnel 1,410.

Brännmaterial 3,4; —
brännvärde 3,440; —

masugnars 4,106; —
puddelugnars 4,106.

Brännpunkt, linsers

2,262; — speglars

2,235.

Brännsilfver 4,26 9.

Brännskador 5,471.

Brännspegel 4,579; —
parabolisk 2,11.

Brännstål 4,110, 4,111.

Brännstålsugn A 4,112.

Brännvidd, linsers 2,262

;

— speglars 2,235.

Brännvärde af kåks, sten-

kol, torf, träkol och
ved 3,440.

Bräns (knappnålstillv.)

6,190.

Bränsle3,17 0,4,83,5,358.

Bränsleämnen, fossila

3,169; bildning

3, 1 6 9 ; brytning

A 3,167, 3,181; —
— uppkomst 3,16 9.

Bränvin 5,173; — af

renlaf 5,159; — af

stenkol 5,160; — af

säd 5,150; — af ved
5,159.

Bränvinsbränning A
5,139, 5,145, 5,149.

Bränvinsfat 6,2 94.

Bränvinspänna, enkel A
5,153.

Brätten (rustning) A
6,112, 6,114.

Bröd 5,18, 5,20, 5,38;— i kemiskt hänse-
ende 5,35.

Brödbakning 5,36; —
ålder 5,20.

Brödfabriker 5,35.

Brödfruktsträd 5,419.

Brödstil 1,552.

Brödträd 1,34; — frukt

A 1,37.

Bröllop (boktr.) 1,564.

Bröllopskista från den
senare renässansen A
6,304.

Bröstbom (väfn.) 6,422,

6,426.

Bröstharnesk A 6,111,

6,113; — jfr Har-
nesk.

Bröstnagel (lavett) 6,7 3.

Bröstplåt A 6,251.

Bröstsocker 5,49.

Buccinator, romersk A
2,522.

Buch, v. (geognost)

3,135.

Buchanan (president fe

Förenta stat.) 2,441..

Buchanan (professor)

2,169.

Buchenau (professor),

skildring af Nordsjö-
fisket 3,563.

Buchner, försök med trä-

tjära vid tillverkning

af färger 5,506.

Buckau, kanongjuteri

6,59.

Buckingham, spetsar

6,473.

Buckinghamshire
,

pap-
perstillverkning 1,47 6.

Buckskin (kypert) 6,436-

Buda, hängbro 1,415.

Buddaism 1,139; — in-

flytande på indiska

bygnadsstilen 1,191.

Buddas tänder (ind.

bygn. hist.) 1,192.

Biiderich, trädgårdsod-

ling 3,348.

Budweis, bergverk nära

3,88 ; — blyertspenns-

fabrik 4,688.

Buenos Ayres, handel,

med »tasajo» 5,251 ;
—

köttextrakt 5,247.

Buffel 3,3 7 7, A 3,380;.

— amerikansk 3,37 7.

Buffelhornsträd 3,455.

Buffon (naturforskare)

3,367.

Bugenhagen (tysk refor-

mator) 1,546.

Buglehorn (musik, instr.)-

2,524.

Buglioni (porslinsfabri-

kant) 4,363.

Buk (masugn) 4,88.

Bukarer, förfalskning af
tandturkosen 3,253.

Bukariet, lasursten 4, 6 7 9.

Bukefala (stad; hästens-

hist.) 3,370.

Bukefalos (Alexanders
häst) 3,3 7 0.

Buknfjord, sillfiske 3, 5 5 8-

Bulevarder, uppkomst
1,373.

Bulgarer, läderberedning-

5,438.

Bulgaria inquinans 5,237-

Buljong, fast 5,250.

Bulla ineffabilis 1,509.

Bullion (myntsl.) 4,27 9.

Bullmann (tillverkare af

automater) 6,239.

Bullocks maskinpress i

Philadelphia 1,584.



BULLYTRAD—BOCKLER.

Bullyträd 5,42 5.

Bulow 2,504.

Bult (skmftillv.) 6,17 6.

Bultskrufvar ocli hop-
fästning dermed A
6,177.

Bulvan (fågeljagt) 3,48 7.

Bumerang (vapen) 1,85.

Bund (väfn.) 6,42 5.

Bunsen, Chr. K. S., om
hieroglyferna 1,4 95.

Eunsen, E. (kemist) 2,116,

2,249, 2,251, 2,254,

2,255, A 2,337, 4,35,

5,309, 5,346.

Bunsens "batteri 2,3 7 2,

A 2,3 73; — brännare

2,251, 4,50; — ele-

ment A 2,373, 2,597.

Buntfärgerier 5,508.

Buntkupfererz 3,95.

Buntpapier 5,551.

Btmtpapper 6,525.

Buonarotti, se Miehei-

angelo.

Buontalenti (porslins-

tillv. hist.) 4,3 7 5.

Bur (bygn.) 1,3 5 5.

Bura (plogdel) 3,2 98.

Burchardi (boktryckare)

1,600.

Burchellia capensis

3,455.

Burdin (bergsingeniör),

turbin 2,18 9, 6,7.

Burger, v. (landthushål-

lare) 3,281.

Burgess & Key, slätter-

maskiner 3,312.

Burgkmair (träsnidare)

1,606.

Burgos, fyndet af Cid el

Campeadors svärd

6,104; — katedral

1,262.

Burgunder (drufsort),

hvit 5,169; — svart

3,354, 5,166; — —
äkta 5,169.

Buris (lat. namn på plog-

del) 3,298.

Biirkner, träsnitt A
1,616.

Burnet, fabrik för till-

verkning af mönster-
papper 5,552.

Burnett, metod för fram-
ställning af oförstör-

bara fotografier 4,619;— — för virkes im-
pregnering 3,43 3,

3,434.

Burns' snusdosa 5,110,

A 5,111.

Burseraceer 5,40 6.

Burslem, lerkärlsfabrik

4,386, 4,394.

Burton (tygtr. hist.)

5,521.

Burtsclieid , synålstill-

verkning 6,188.

Buräter, passiv ras 1,2 5.

Busbeck, Auger de, tul-

panens införande i Eu-
ropa 3,3 6 0.

Buschenthal & Komp.,
köttextraktsfabrik

5,248.

Biisching, om Wielands
svärd 6,12 0.

Buskar 3,400.

Bussning (qvarn) 5,2 7.

Bussy (kemist) 4,3 36.

Buteakino (harts) 5,412.

Buteljer, blåsning 4,512.

Buteljfabriker 4,49 2.

Buteljgias, recept 4,508.

Buttes de Chaumont
(park i Paris) 6,57 7.

Buttlars sättjern 3,40 9.

Biittneriaceer 5,96.

Buttor 3,567.

Buxbom, förekomst

3,454; — till träsnitt

1,611, 1,612.

Buxbomsträd 3,401.

Buxus sempervirens

3,454.

Buyser (fiskefartyg)

3,556.

Buzyges (åkerbr. hist.)

3,297.

By 1,353; — befäst, på
Nya Zeeland A 1,58;— germansk 1,368;— uppkomst 1,365.

Byblos (fenicisk stad)

1,142.

Byerley (turkomansk
hingst) 3,374.

Bygnader, buddaistiska

1,192; — egyptiska

1,202; — flyttning

1,373; — industriela

1,357; — israelitiska

1,212; — monumen-
tala 1,225; — nord-

amerikanska, äldre ti-

der 1,182; — nor-

mandiska 1,2 52; —
offentliga 1,3 6 2 ;

råa folks 1,17 7; —

-

olika slag A 1.313,

1,332.

Bygnadsarbetare, verk-

samhet 1,318.

Bygnadshytta 1,316, A
1,317.

Bygnadskonst 1,24, A
1,173, 2,10; — bety-

delse 1,174; — egyp-

tisk 1,198; min-

nesmärken 2,58; —
förberedande skeden

1,176; — gotisk 1,276,

6,297; — japansk

1,189; — kinesisk

1,187 ;
— kristen 1,229;— pelasgisk-etruskisk

1,212; — senromansk
1,243:— svensk 1,294;—

• teknik och olika

slag af bygnader A
1,313.

Bygnadskontrakt 1,319.

Bygnadsordningar 1,3 6 8.

Bygnadsritningar 1,319.

Bygnadsstil, antik 1,181

;

— assyrisk-babylonisk

1,205; — byzantinsk

1,2 3 3; — fornkristen

1,181, 1,230; — för

jern 4,140; — hos
folk, hvilkas kultur

utbredt sig 1,181,

1,191; — hos folk

med inåtvänd kultur

1,181, 1,182; — in-

disk 1,191; — Islams

1,2 44; — medeltidens

1,181; — renässan-

sens 1,181;— romersk
1,222, 1,269; — rysk

1,241; — saracensk

1,2 47 ;
— äldsta teck-

nen till 1,17 8; — jfr

Stil.

Bygnadsställning A
1,322.

Bygnadssätt , fornnor-

diskt 1,353.

Bygnadstegel 4,4 09 o. f.

Bygnadstimmer 3,42 2.

Bygnadsvirke 3,421.

Bygnadsyrken 1,313.

Bykapparat, sferisk (pap-

perstillv.) A 1,448.

Bykaska, gödningsämne
3,320.

Bykning (blekn.) 5,459,

5,473.

Bykpanna (blekn.) A
5,464; — förbättrad

A 5,465.

Byrom (stenograf) 1,513.

Byrsa (borg i Kartago)

1,211.

Bysantiner, kemi 4,7.

Byte 1,129.

Byteehandel 6,561.

Bytesvärde 6,568.

Byxor (kanon) 6,50, 6,51

Byxvalsapparat (spinn.)

6,390.

Byzantium, belysning på
kejsar Konstantins tid

5,27 5; — bygnadsstil

1,229, 1,233; — J
u-

velerarkonst 6,259.

Båge (vapen) 1,85, 6,78,.

6,105; — nykaledonsk

A 1,100; — turkisk

A 6,109.

Båghufvudsnitt (vinodl.)

3,356.

Bågskyttar 6,7 9 ;
— från

14:e årh. A 6,40.

Bågspröt (hattm.) 6,54 0.

Bågtak (bygn.) A 1,32 3,.

1,324.

Bål, från Rörstrand, A
4,400.

Bårdmönster (tapettillv.)

5,554.

Bårdväfvare (spinn.)

6,351.

Båt 1,116; — flygande

2,129; — med utlig-

gare, från Soderhafs-

öarna A 1,119.

Båtshakar 3,458, 3,460.

Bäck 3,503.

Bäcken 2,481; — tur-

kiskt 2,538.

Bäfver, benfyndiSchweiz
1,10, 1,11; — fridlyst

3,47 3; — pelsverk

3,495.

Bäfvergäll 5,224.

Bäfverhår (hattm.) 6,53 9 ;— sedt under mikro-
skop A 6,539.

Bäfverskinn, värde 3,495.
Bäfversvansar (bygn.)

1,329.

Bägarapparat A 2,371.
Bägare (areometer) A

2,89.

Bänkarbete med svick-

skära (glastillv.) A
4,512.

Bärenstein, halmflätning-

6,344.

Bärstol 6,332.

Bärstuga 1,356.

Bärvin 5,184.

Böcker, de äldsta, mate-
rial 1,487 ;

— jfr Bok..

Böckler (krigsingeniör)

6,81.
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Böckser (sjukdom hos
vin) 5.178.

Boda kronpark , vägan-
läggning 3,42 3.

Böglar (blåsinstr.) 2,52 5,

2,528.

Bohm (flöjtist och instru-

mentmakare) 2,530,

2,533.

Böhmen, bondhus 1,352;— czernosekervin

5,168; — glashyttor

4,504; — glastillverk-

ning 4,496, 4,498,

4,499; — grafit 4,684;— hvitbetssockertill-

verkning 5,55; —
kromjernsten 4,672;
— lin 6,360 ;

— pors-

linstillverkning 4,397
;— qvicksilfver 4,25 3;— spinning 6,350;

(statist.) 6,399;— svafvelfabriker

4,551; — vitriolverk

4,557.

Böhmerwald, glashyttor

4,504; — granit 3,30;

— guld 4,293; —
kolonisering 1,166; —
potaska 4,450.

Bönbok, permar A 6,508,

A 6,509.

Bönmalm 3,98, 4,86.

Bönor, häst- 3,330; —
åker- 3,330.

Bönskrift från tsjippe-

vayindianer A 1,485.

Bössflintor, i Frankrike

1,90.

Bössmakarverkstadi 16:e

årh. efter J*. Amman
A 6,79.

Böttcher (professor)

1,646.

Böttger (kemist) 3,509,

3,531, 4,591, 4,637,

4,638, 5,537.

Böttger (i l:a uppl. orätt

Böttcher), J". F. v. (al-

kemist) Tb. 4, 4,9, A
4,374 o. f.

Bötticher (målare) 5,544,

5,555.

C.

Caacuys (teberedn.)

5,95.

Caamiri (teberedn.) 5,9 5.

Caapuaza (teberedn.)

5,95.

Cabaset (stormhatt)

6,118.

•Cabral (Brasiliens upp-
täckare) 1,151.

Cacao bravo 5,97, 5.99;— jfr Kakao.

Cactoro, Francesco (guld-

smed) 6,262.

Cactus opuntia A 5,485.

Cadet (kemist) 2,132.

Caen, spetstillverkning

6,469.

Caere, grafkullar 1,214,

1,225.

Oaesalpinia 3,458, 5,490

;

— coriaria 5,446; —
sappan 3,455; — ve-

sicaria 3,456.

Caesalpinier 5,405.

Caesar, Julius 3,235,

3,353, 4,277; — tem-
pelbygnad till hans
ära 1,224.

"Cagliari, lerkärlsfynd

4,340.

Cahman, H. H. (orgel-

byggare) 2,543.

Cahman, J. N". (orgel-

byggare) 2,544.

Cahors, kruttillverkning,

år 1345 4,629.

Caillat, porslinstillverk-

ning 4,381.

Caillaud, ädelstensfynd

af 3,249.

Calabria 5,2 23; — nor-

mandiska bygnader
1,252.

Calais 2,138, 2,437; —
fransk artillerikommis-

sion 6,6 3; — spets-

tillverkning 6,47 0.

Calamiter 3,17 5.

Calcarella 5,180.

Calcaroni (siciliansk

svafvelmila) 4,550.

California 1,6 7, 3,157,

4,262; — giftväxter

5,238; — guld och
silfver 4,262; — guld

som betalningsmedel

4,261; — guldafkast-

ning 4,309 ;
— guld-

stycke i naturlig stor-

lek A 4,293; — guld-

vaskning 4,293, 4,298;— hydrabuske 5,238;— malmlager 3,16 3;— qvicksilfver 4,253,

4,254, 4,256; — syd-

vestra, tillgång på
silfvermalmer 4, 3 ;

:— tennmalmslager

4,2 40; — upptäckt af

Cortez 1,152 ;
— upp-

täckten af guld 4,296;— viner, musserande
5,180; — värde af

guld och silfver 3,164.

Californier, fjäderpryd-

nader 1,7 0; — vapen
1,102.

Calippus (astron.) 2,316.
Callais (turkos) 3,2 53.

Cal le, La, korallfiske

3,548.

Callitris preissii 5,398;— quadrivalvis 5,398.

Callophis (orm) 5,240.

Callot (kopparstickare)

1.632.

Calms (vindstillor) 3,516.

Caloander (bokbindare)

6,511.

Calotropis gigantea

5,433.

Calpurnius Bestia 5,229.

Calvör, beskrifning öf-

ver bergsbruket på
Harz 3,142.

Camaieu 4,432; — bleu

4,400.

Camargueras (nötbosk.)

3,381.

Camarsac, de (fotograf)

4,624.

Cambacérés (ljustillv.

hist.) 5,277, 5,278.

Cambray, spetstillverk-

ning 6,47 3.

Cambridgeband (bokb.)

6,508.

Camden town (telegr.

hist.) 2,416.

Camelina 3,336.

Camelles (jesuitpater),

kamelians införande i

Europa 3,360.

Camera lucida 2,242, A
2,24 3; — obscura A
2,259, 2,269, A 2,270,

2,294, 4,599; — —
flyttbar (portativ)

2,270, A 2,271; —— för fotografi A
4,598; — — uppfin-

ning 2,271.

Camillo (porslinstillver-

kare) 4,3 75.

Caminus (kamin) 5,358.

Campana (klocka) 2,481.

Campana (markis), juvel-

samling 6,272.

Campani (fysiker) 2,32 6.

Campanis okular A
2,302, 2,322.

Campbell (lergodsfabri-

kant) 4,393.

Campecheträ 5,487,

5,490.

Campecheviken 5,214.

Camphora omcinalis

5,223; — omcinarum
5,212.

Campi, halmflätning

6,343.

Campi (saltkristallise-

ringsdammar) 3,210,

3,212.

Campsie, alunverk 4,457.
Campu (tesort) 5,92.

Camstockgången i Cali-

fornia, silfveråder

3,163.

Camus (astronom) 2,35.

Camwood (träslag) 3,455.

Canada 5,550; — trä-

varuhandel 3,455.

Canadabalsam 2,328,

5,395, 5,404.

Canale, da (venez. krö-

nikeskrifvare) 4,494.

Canarieöarna 5,401,

5,485, 5,489; — soc-

kerrör 5,49.

Cancelli (bygn.) 1,230.

Cancrin (hessare), ord-

nare af bergsbruket i

Ural 3,152.

Cannabis 3,336; — sa-

tiva 5,133, 5,266.

Cannelé (väfn.) 6,435.

Cannes, parfymtillverk-

ning 5,302.

Cannisé (tapetfabrik)

5,550.
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Cannstadt, se Schilling

von Cannstadt.

Canoas, diamantvaskning

3,241.

Canon de sept (kanon)

6,63.

Canova (bildhuggare)

3,49.

Canterbury, katedral

1,262.

Cantoni, Caterina, sy-

arbeten och broderier

6,268.

Caouanna (karettsköld-

padda) 3,591.

Caoutchou 5,420; — jfr

Kautsju.

Caoutchouc 5,420; —
durci 5,422 ; — souple

5,422 ;
— jfr Kautsju.

Caova (kaffe) 5,7 5.

Capao, jernglans, kri-

stalliserad 3,98.

Cap, se Kap.
Capella 2,248.

Capitolium 1,3 71.

Capo di Monte, porslins-

fabrik 4,3 98.

Capparis sodata 5,215.

Caprano (svarnpfiske)

3,550.

Capraria biflora 5,9 5.

Capri, grotta 3,530.

Capronnier (glasmålare)

4,541.

Capsicum 5,20 7 ;
— eras-

sum 5,207; — cydo-

niforme 5,20 7; — fru-

tescens 5,207.

Captain (grufbefäl) 3,151.

Capuchon, »en capuchon»
(juvelerark.) 6,2 7 5.

Caput mortuum 4,85,

4,219, 4,558, 6,136.

Caracallas bad 1,2 2 7,

1,279, 3,37.

Caracas, kakao 5,22 3 ;
—

vanilj 5,214.

Caradosso (juvelerare)

6,264.

Carajurun (färgämne)

5,490.

Carbonium 4,3 9.

Carbunculus 3,252.

Carcels lampa 5,318; —
pumpinrättning A
5,318.

Cardans ring 5,28; —
upphängning 2,453;—
— skeppskompass med
A 2,453.

Cardanus (läkare), om
porslinstillverkningen

på 1500-talet 4,352.

Cardell, v., reorganisa-

tion af svenska artil-

leriet 6,7 3.

Cardium edule 3,53 3.

Cardona, bergsaltslager

A 3,206.

Cardoso, skifferbrott

3,44.

Carinus' hår (fotogr.

hist.) 4,596.

Carlo, soffion, genom-
skärning A 3,232.

Carlos III (porsl. hist.)

4,398.

Carlsund (ångfartyg)

2,54.

Carlsund, O. E. (kapten)

6,16.

Carmagnola (condottiere)

6,40.

Carmignano , halmflät-

ning 6,343.

Carnac , stensättningar

1,180.

Carnalls vaskverk 4,63.

Carnauba (palmvax)

5,286.

Carne seca (köttberedn.)

5,251.

Carnegie et Komp., fa-

briker i Göteborg, ar-

betarbostäder 1,351.

Carnix (kelt. trumpet)

2,522.
'

Carnon (kelt. trumpet)

2,522.

Carnot (telegr. hist.)

2,413.

Carolé (väfn.) 6,435.

Carolina, indigoodling

5,493.

Carolinerna, vapen och
verktyg A 1,100.

Carolsfeld, v., bibeln i

bilder 1,616.

Caron (kemist), minera-

lens uppkomst 4,330;
utkristallisering

3,237; — ädelstens-

smältning 4,331.

Carpinus betulus 3,405.

Carrara, marmor 3,3 9,

3,4 3; — marmorbrott
3,20.

Cartagena 3,540, 5,214,

5,430.

Carthamus tinctorius

5,489.

Cartier, S:t Lawrencevi-
kens upptäckt 1,151.

Carton pierre (stenpapp)

6,495.

Carton-cuir-re.poussé

(surrog. för läder) 5,549.

Cartonnagefabriker

6,524.

Cartwright (uppfinnare af

kolfvar med metall-

packning) 6,4.

Cartwright, E. (uppfin-

nare af den mekani-

ska väfstolen) 6,4,

6,460.

Carum carvi 5,2 99.

Caryophyllus aromaticus

5,207.

Caryota urens 1,45.

Casa di coltelli (venez.

värja) 4,493.

Casa Eerro, gotiskt pa-

lats 1,340.'

Casa, Santa, i Loreto,

maj olikasamling 4, 3 6 5

.

Casellis pantelegraf

2,433.

Cassegray 2,309.

Casselmanns grönt 4,67 6.

Cassia A 5,219; — lan-

ceolata 5,223.

Cassini, D. (astronom),

om ljusets hastighet

2.220.

Cassini, D. och L, fader

och son, gradmätning
i Frankrike 2,35.

Cassiuspurpur 4,508; —
jfr Guldpurpur.

Cast steel (gjutstål)

4,120.

Castel d'Asso, graf A
1,216; — grafbygna-

der 1,215.

Castel di Deruta, fajans-

och maj olikatillverk-

ning 4,364.

Castel Durante, majoli-

katillverkning 4,364.

Castellani, juvelerararbe-

ten 6,272.

Castelli, maj olikatillverk-

ning 4,364.

Castelli (skald), dossam-
ling 5,109.

Castro, de (ital. alun-

sjuderiernas upphofs-

man) 4,455.

Castrovillari, saltgrufva

3,222.

Catania, soda 4,524.

Catha edulis 5,95.

Catherine de Medici

4,370, 5,106.

Catinat (marskalk), väg
ofver Mont Cenis

1.403.

Cato d. y., tal uppteck-

nadt med stenograf.

1,512.

Cato d. ä., lefnadssätt

1,66; — om landt-

hushållning 3,27 6; —
om plogen hos ro-

marna 3,297.

Catodon macrocephalus

3,576.

Cauchy (fysiker), ljusets

uppkomst genom vi-

brationer 2,219.

Caughley, porslinsfabrik

4,384.

Caus, de (ingeniör), ång-

apparat A 2,568; —
ångmaskinens uppfin-

ning 2,569.

Causia (makedonisk hatt)

6,539.

Causon i Annonay (pap-

perstillv.) 1,445.

Cavalin (kemist) 5,453.

Cavalli (kapten), försök

med refflade kanoner

4,74.

Cavallina (uppfinnare af

en såningsmaskin)

3,307.

Cavallo, förslag till tele-

graf 2,410.

Cavendish (kemist) 4,22,

4,24, 4,25; — gaser-

nas undersökning 4,23.

Caventon (kemist) 5,281.

Caxton (boktryckare)

1,544.

Cayenne 5,7 7, 5,81,

5,210, 5,214; — astro-

nomen Richers resa

till 2,102; — atlas-

holts 3,458; — pep-

par 5,207; — pep-
parodling 5,208; —
träslag 3,457.

Cecilia, Santa, kyrka,

porslinsfynd 4,356.

Ceder 1,499, 2,505,

3,401, 3,454.

Cederström (friherre),

fiskodling 3,609.

Cederträ 3,456, 6,284;— hvitt 3,456.

Cedrela montana 3,458;— odorata 3,456.

Celada, se Salade.

Celadonfärg (porslins-

tillv.) 4,395.

Celestin 4,445.

Celia (spanskt kornvin)

5,186.

Celin 4.173.
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Cell 2,333, 5,2.

Cella 1,217.

Celle, stuteri 3,37 6.

Cellini, Benvenuto 6, 2 5 7

,

6,262, 0,27 9; — cin-

queeentostil 0,2 50; —
uppgift om diamanters

värde 3,244.

Cellulosa 3,452,5,4, 5,9,

5,43, 0,499.

Cellämne 5,9.

Celsius, gradbestämning

2,35.

Celsius' termometer

2,556 ; kokpunkt

2,556.

Cembratall 3,40 2, 3,404.

Cement 3,43, A 4,433,

4,439 o. f., 5,416; —
svenskt 4,441.

Cementberedare (bygn.)

1.331.

Cementbrott nära Gre-

noble A 3,42, 3,43.

Cementering, guld 4,30 9

;

—- jernnålar 0,18 5 ;
—

— verkstad A 0,185.

Cementeringsmetod(kop-
partillv.) 4,197.

Cementeringspulver

(brännstålstillv.) 4,112.

Cementkompositionspen-
nor 0,211.

Cementkoppar 4,7 6.

Cementstål 4,110.

Cementtak af trä, Häus-

lers 1,330.

Censorinus (harpans

hist.) 2,485.

Centigram (metersyst.)

2,37.

Centimeter 2,37.

Centralalperna, granit

3,30; — jfr Alperna.

Centralamerika, ett af

potatisens hemländer

3,332; — kakaoträd

5,97; — temperatur

3,511; — träslag

3,456 ;
— jfr Amerika.

Centralantändning (bak-

laddningsgevär) 0,86;
— (tändämne) 4,649.

Centralhallen i Paris, det

inre A 1,32 8.

Centralstationen i Stock-

holm 1,433.

Centraluppvärmning

5,381; — i Titus' ter-

mer i Rom A 5,382.

Centrering (porslins-

måln.) 4,429.

Centrifugalnäkt, uppfm-
|

ning af John Ericsson

2,601.

Centrifugalkraft 2,1,

2,103, 3,8, 5,69; —
användning 2,106; —
verkan A 2,103, 2,106.

Centrifugalmaskin A
2,92; — använd till

guldvaskningpäUralA
4,303 ; vid bom-
ullsblekning A 5,469;
— — vid sockertill-

verkning 5,69, A 5,7 0;

— konstruktion A
2,107.

Centrifugalpendel, an-

vänd till regulator

1,154.

Centrifugalpump 2,10 6,

2,198, A 0,8; — för

pneumatisk bref- och

paketpost A 2,17 9;

— John Ericssons

2,601.

Centrifugalregulator,

konstruktion 2,10 6, A
2,107.

Centrifugalsåningsma-

skin 3,310.

Centrifugaltorkmaskin

2,107.

Centrifugaltryckare

(spinn.) A 0,384.

Centripetalkraft 2,104.

Cephaelis ipecacuanha

5,223.

Cer, se Cerium.

Cerarii (ljustillv. hist.)

5,277.

Cerasin 5,408.

Cerealier (sädesarter)

3,325.

Ceres (åkerbr. hist.)

3,275, 3,297; — (ölets

hist.) 5,185; — jfr

Demeter.
Cerevisia (Ölets hist.)

5,185.

Ceria (ölets hist.) 5,186.

Cerium (element) 4,31,

4,39.

Cernitrici (glasperltillv.

i Venezia) 4,5 25.

Céromiméne (ljussort)

5,266.

Cerone, jord till glas-

ugnar 4,524.

Ceroxidul (oorg. bas)

4,44.

Ceroxylon andicola

5.2 8 6,

Cerralbo, perimiislor

3,543.

Cerro de Pasco (högslätt

i Peru) A 3,160; —
grufralt 3,157, 3,159;

— grufvor, malmbä-

rare A 3,161.

Cerro de Potosi, silfver-

malmgångar 3,159.

Certosa, La (Pavia), byg-

nadsstil 1,27 0.

Cerulein (färg) 4,17 2.

Cerveny (instrumentma-

kare) 2,527, 2,528.

Cervus euryceros 1,11;

— semnonensis 1,11.

Cesarino (gonfaloniere)

0,262.

Cesi (furst; optiker)

2,300.

Cesium (element) 2,248,

2,255, 4,39, 4,448.

Cesiumoxid 4,44.

Cette, ostronodling 3, 5 3 7

.

Ceylon, dagoper 1,194;

— gummigutta 5,407;
— kaffebönor 5,77;

— kanel 5,211; —
kardemumma 5,212;

— kristaller 3,25 9;

— krysoberyll 3,2 48;

— perlbankar 3,541;
— perlfiske A 3,542;
— rubinspinell 3,248;
— spinell 3,2 48; —
tebuskodling 5,89; —
turmalin 3,251; —
ädelstenar 3,2 37,

3,247, 4,328.

Chablis (vinsort) 5,17 6.

Chabod-Debonels väfstol

0,453.

ChafEee (kautsjutillv.)

5,421.

Chafrers (fajansfabrikör)

4,385.

Chagniat, handel med
färgadt papper 5,552.

Chaillu, Du, nattläger

hos Msjibostammen i

vestra Afrika A 1,52;

— om fannegrerna

1,74.

Chaine (garn) 0,388.

Chalcographia 1,548; —
jfr Kalkografi.

Chålons sur Marne, ka-

tedral 1,262; — vin-

tillverkning 5,180.

Chålons sur Saöne, fynd

af emalj erade kyrk-

saker af guld från 4:e

och 5:e årh. A 0.260;.

— Mépces födelseort

4,597.

Chalumeau (musik, instr.)

2,529.

Chalut (fiskredskap)

3,554.

Chaly (tyg) 0,353, 6,435.

Chamaerops humilis

0,346.

Chamotte (lerv.) 4,412.

Chamottestenar (eldstad)

5,364.

Champagne, borst 0,551 f— vintillverkning

5,180.

Champanj (vin) 5,180.

Champanjbuteljers de-

gorgering 5,182; —
dosering och korkning

A 5,181, 5,182.

Champanjkorkar, om-

bindning A 5,182.

Champion (porslinsfabri-

kant) 4,384; — peti-

tion om patent på kao-

lin 4,389.

Champs levés (emalj)

0,279.

Champys metod (krut-

tillv.) 4,634.

Chancel (uppfinnare af

kem. elddon) 4,582.

Chantereller (lutan)

2,490.

Chantilly, porslinsfabrik

4,381; — spetstill-

verkning 0,469, 0,47 3.

Chapell (kapten), (ångm.

hist.) 2,52.

Chapelle Biron, La (Pa-

lissys födelseort)

4,367.

Chappe (ingeniör), tele-

graf A 2,403, 2,413.

Chaptal (kemist), för-

tjenster om Frank-

rikes vintillverkning

5,166, 5,174; — för-

tjenster om gobelins-

färgningen 0,458; —
handbok vid färgning

med turkiskt rodt

5,514.

Chaptalisering (vinfabr.)

5,17 4.

Charbon roux (kol) 4,635.

Charleroi, glastillverk-

ning 4,537.

Charles (charlierens upp-

finnare) A 2,131; —
(luftb. hist.) 2,132,

2,137.
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Oharleston, användning
af den nya grekiska

elden vid belägringen

af 4,628.

Charlierer (luftb.) 2,135.

Charmoiseras (får) 3,386.

-Charnay, smycke med
runrader 1,503.

Charolaisras (nötbosk.)

3,381.

Cbarpentier (krukmaka-
re) 4,372.

Charruastamnien, bostä-

der 1,53.

€harta (papp. hist.) 1,437;— bombyeina (papp.

hist.) 1,441; — cut-

tunea (papp. hist.)

1,441; — damascena
(papp. hist.) 1,441.

Chartes (papp. hist.)

1,437.

Chartres (katedral) 6, 1 1 3

.

Chartreuse (likör) 5,162.

Chassepot (vapenarbeta-

re) 6,90; — tändnåls-

gevär 6,86, 6,87, 6,90,

A 6,91.

Chassepotammunition

4,650.

Chåteau de faience (fa-

jansmåln.) 4,36 3.

Ohateaubriand, om Par-

tenon 1,219.

Chåteauroux , tobaksfa-

briker 5,128.

Chattapat (tillv. af pa-

namahattar) 6,346.

Chatwood (kassaskåpsfa-

brikant) 6,165.

Chaucer (folkstam)

5,358.

Chaudiére, guldfynd

4,305.

Chaussé (lutande plan)

A 2,43; — (vägar)

1,390; — — genom-
skärning A 1,3 90.

Chausséstoft (bygn.)

1,326.

Chaux de Fonds A 6,244
;— automattillverkning

6,240; — urfabriker

6,242; — urmakar-
skolor 6,241.

Chayaverrot (färgämne)

5.514.

Chelidoniummajus 5,23 7,

5,239.

Chelonia imbricata 3,590;
— midas 3,591.

Chelsea, porslinsfabrik

4,376, 4,383, 4,386; —
tapetfabrik 5,542.

Chelys, indisk (musik,

instr.) A 2,490.

Chemnitz (Agricolas

dödsort) 4,13 ; — fa-

brik för lokomotiv och
skenor 4,139; — ma-
skinspinneri 4,3 75; —
maskinverkstäder A
1,358.

Chenopodiaceer 5,57.

Cherokeser, tidning

1,592.

Cherpin (kemist), förste

tillverkare af anilin-

grönt 5,502.

Chesapeakbugten,ostron-

fiske 3,539.

Chevalier (optiker), mi-

kroskop A 2,3 2 3,

2,32 7; — objektiv

4,598.

Cheviotsras (får) 3,386.

' Chevreul (kemist), un-

dersökningar om feta

ämnens beståndsdelar

5,206, A 5,267, 5,277,

5,281.

Chica (färgämne) 5,49 0.

Chica mascada (rusdryck)

1,44, 5,143.

Chicago, husflyttning

1,373.

Chickering (pianofabri-

kant) 2,49 7.

Chifferskrift 1,5 9.

Chiffersystem (telegr.)

2,415.

Chihuahua,grufralt3, 1 6 3

.

Childerich, gränsmärken
1,180.

Chile, grufralt 3,162;
— guanolager 3,319;
— hornsilfver 4,26 3;— kopparmalm 4,192

;— salpeter 4,47 2; —
silfver 4,262; — soc-

kerrör 5,50.

Chilesalpeter 3,320,

3,321, 4,472, 4,559;
— fyndorter 4,4 7 3.

Chilperic (fiolens hist.)

2,512.

Chiltiuapan, balsamaf-

kastning 5,406.

China de Cusco 5.239.

China stone (kaolin)

4,408.

Chinchaöarna, guano

3,3 20; — salpeter

4.473.

Chinchilla 3,497.

Chiné (tyg) 6,43 5.

Chipeväer, bostäder 1,51.

Chip-hats (hattillv.)

6,346.

Chiterna (gitarr) 2,491.

Chodoviecki (kopparstic-

kare) 1,63 2.

Chogas (ind. handskar)

5,481.

Choirgaur (»spökdan-

sen») vid Salisbury A
1,179, 1,181.

Choisy le Koi, fajans-

fabrik 4,395.

Choklad 5,96, 5,100; —
ersättningsmedel för

5,102.

Chokladtillverkning

5,101.

Cholula, teocallin A
1,183.

Choucha (tesort) 5,92.

Christian I (kurfurste),

stålrustning 6,121.

Christina, S:a (ö), tatu-

erad höfding 1,76, A
I

1,77.

j

Christo de la Luz, San

[

(Toledo), moské 1,244;

plan och genom-
skärning A 1,243.

Christofle [orätt Chri-

stoffle] (juvelerare)

D,272, 6,280; — por-

trättram i Louis XVI:s
stil A 6,274.

Christol, fynd af mensk-
liga qvarlefvor 1,8.

Christophe & Montigny,
mitraljös 6,66.

Chronika des Johannes
Aventinus (ölets hist.)

5,185.

Chrysty (tapetfabrikant)

5,549.

Chubb, Ch. (låsfabrikant)

6,160, 6,162.

Chubb , Jer. (chubblå-

sets uppfinnare) 6,16 0.

Chubb & Son, nyckel

och dörrlås A 6,148,

6,149.

Chubblås 6,156, 6,16 0,

6,162; — förbättrade

tilihållningar A 6,161

;

— med nyckelA 6, 1 6 1

.

Church, kattuntrycksfa-

brik 5,5 21.

Church (uppfinnare af en

sättmaskin) 1,565.

Churka (asiat, spinn-

rock) 6,450.

Chydenius , svenska
spetsbergsexpeditionen

1861 3,588.

Ciarlatani (gitarrens

hist.) 1,491.

Cicero (möbelsnick. hist.)

6,2 98; — (stenogra-

fins hist.) 1,512.

Cicero (stilsort) A 1,552.

Cichorium intybus 3,334,

5,85.

Cid el Campeador, svärd

6,104.

Cider 5,144, 5,184; —
beredning A 5,183 ;

—
sammansättning 5,180.

Cigarrer 5,120; — de
första 5,105; — huf-

vudslag 5,124.

Cigarrfodral (halrnfL)

6,338.

Cigarrtillverkningen

5,121, 5,122; — i

Berlin, Bremen, Leip-

zig 5,122.

Cigarrtändare 4,590.

Cikoria 3,334, 5,85; -

—

ersättningsmedel för

humle 5,138; — frö-

mjöl A 2,332.

Cinchona 3,453, 5,222;
— calisaya 5,223; —
condaminea 5,2 22; —
— gren A 5,218; —
lanceolata 5,223; —
lancifolia 5,2 23; —
officinalis 5,223; —
pahudiana 5,223; —
succirubra 5,2 2 3.

Cincinnati, svinslagterier

3,388.

Cincinnatus, från plogen
kallad till statens sty-

relse 1,66, A 3,276.

Cinkonin 5,4 98.

Cinnamombark 3,453.

Cinnamomum ceylani-

cum 5,211.

Cinober 3,96, 4,6, 4,9,

4,42, 4,254, 4,654,

4,677, 5,229; — eqvi-

valent 4,42; — till-

verkning 4,6 7 7.

Cinquecentostil 6,250.

Cipös (tåg af slingerväx-

ter) 6,405.

Cire d'Espagne(sigillack)

5,415.

Cirkelnål, Grover & Ba-
kers (symaskin) A
6,488.

Cirkelsax (blecksl.)

6,198.
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Cirkelsåg 3,435, 6,138,

A 6,286.

Cirometer 3,49 3.

Ciselörer (boktr. Mst.)

1,526.

Citrin (qvartsart) 3,259.

Citroner, utskeppnings-

orter 3,349.

Citronmeliss (teberedn.)

5,86.

Citronolja 5,298, 5,299.

Citronskal , användning
till olja 5,29 9.

Citronsyra 5,10, 5,12.

Citronträ, vestindiskt

3,456.

Citronträd 3,454.

Citrus aurantium sinen-

sis 5,299; — berga-

mium 5,299; — me-
dica 5,299.

Cittra 2,490, 2,491.

Civita vecchia, alunverk

4,455.

Civitas Carrariae 3,48;— jfr Carrara.

Civo, Bernardo (harnesk-

makare) 6,122.

Clagget (instrumentma-

kare), förbättring af

ventilhornet 2,52 5.

Claims (diamantgräfn.)

3,242.

Clairaut (matematiker)

2,35.

Claires (ostronodl.) 3,53 7,

3,538.

Clairobscurmålningar

1,605.

Claque-bois (träharmo-

nika) 2,483.

Clarinette 2,544.

Clark, rotationsapparat

A 2,396; — ström-

vändare A 2,3 97.

Claudet (fotograf) 4,598.

Claus (upptäckare af ru-

thenium) 4,320.

Clausius (fysiker) 2,13.

Clavicymbal 2,492; —
från år 1520 A 2,49 3.

Clavis (tangent) 2,492.

Clay iron-stone 3,99.

Clay Son & Taylor, bok-

tryckeri i London, an-

vändning af Mackies
sättmaskin 1,568.

Clayton, kattuntryckeri

5,520.

Clayton, lysgas 5,323.

Clegg, atmosferisk jern-

väg 2,176; — gasens

rening 5,334; — gas-

mätare 5,339; — re-

gulator 5,338.

Clemens, grufkammare i

Yieliczka 3,221.

Clemens den helige (hatt-

makarnas skyddspa-
tron) 6,538.

Clemens VII, krig med
Eirenze 6,263.

Clement (urmakare)

6,225; — tillbakafal-

lande ankargång 6, 2 2 7

.

Clerici 1,524.

Clevelandhästar 3,37 3.

Clevner, se Klävner.

Clicquot, Veuve, vinod-

ling 5,181.

Clieux, de, se Desclieux.

Cloisonné (emalj) 6,2 7 9.

Clonuton (marmorsort)

3,48.

Clothilde, S:te (kyrka i

Paris) 1,2 82.

Cloud, S:t, frittporslin

4,375, 4,380, 4,381.

Clous de fantaisie gravés

6,17 3 ;
— de tapissiers

6,173; — pour bour-

reliers 6,17 3; — —
malles 6,17 3.

Cluny, hotel, maj olika-

samling 4,365 ;
— äld-

sta majolikapjesen

4,366.

Clydesdalehästar 3,3 7 3.

Coalport, porslinsfabrik

4,384.

Cobridge
,

porslinsfabri-

ker 4,394.

Coca 5,138.

Cocabuske (tesurrogat)

5,95.

Coccinellifer 5,485.

Cocculi indici 3,599.

Coccus caeti A 5,485;— ceriferus 5,286; —
ilicis 5,486; — lacca

5,399, 5,486.

Cochlearia armoracia

3,346.

Cochrane (kapten), om
eskimåernas lefnads-

sätt 1,42.

Cockerill, maskinfabrik

3,26.

Cocking, fall med fall-

skärm A 2,140.

Cocos de mar 1,110; —
nucifera 5,26 5.

Codex (bokb.hist.) 6,503.

Codex argenteus 1,50 3.

Codini (halmfl.) 6,340.

Coenacula (rom. bonings-

hus) 1,338.

CofEea arabica 5,7 7.

Coffeaceae 5,7 7.

Coggers tryckpress 1,571.

Cohen, Vaillant &Comp.,
kautsjufabrik 5,423.

Coils (eldv.) 6,50, 6,51.

Coir (repsl.) 6,40 7.

Colas, reliefkopierings-

maskin 1,6 7 9.

Colbert, färgeristadga

5,484; — merkantil-

systemet 6,566; —
tapettillverkningens

grundläggning i Frank-
rike 5,540.

Colchester, ostron 3,536,

3,539.

Colchicum 5,229; — au-

tumnale 5,2 39.

Cole, hvilande ankargång
för fickur A 6,2 2 7,

6,228.

Colebrookedale, jerntill-

verkning 1,394; ,

—

jernvägar, de första

1,395.

Colle, dal (maj olikamå-

lare) 4,364.

Collier, handsymaskin
6,480.

Collomb, teckningar af

nyttblock 3,30, 3,31,

3,51.

Collomb, S:t, by, kaolin-

fynd 4,384.

Colonel (stilsort) A
1,552.

Colorado, grufvor 3,163

;

— guld och silfver

(statist.) 3,164, 4,300.

Colosseum, bygnadsämne
3,39.

Colours, flowed (porslins-

måln.) 4,392, 4,430.

Colt (öfverste), revolver

6,101; — undervat-

tenskabel 2,437.

Columbia, kakaoplanta-

ger 5,99; — laxfiske

3,598; — ljustillverk-

ning 5,286; — platina

4,320; — platinaaf-

kastning 4,321.

Columbiapress (tryckpr.)

1,571.

Columbus , acklimatise-

ring af husdjur i Ame-
rika 3,367; — Ame-
rikas upptäckt 1,149,

1,150; — skeppsjour-

nal 2,455; — upp-

täckter om kompas-
sen 2,10; — åsigter

om jordens form
1,153.

Columella (författare i

landthushålln.) 3,276.

Comarajia (ornamente-

ringssyst.) 1,249.

Comarech (arkitekt), co-

marajiasystemets upp-
finnare 1,249.

Comparto (venez. glas-

tillv.) 4,492.

Comptantes 4,279.

Concepcion, salpeterut-

försel 4,47 3.

Concertina (dragharmo-
nika) 2,535.

Condamine (geometer)

2,35; — införare af

kautsju i Europa 5,420.

Condatchy, perlbankar

3,541.

Condé (blyertspennsfa-

brikant) 4,685.

Condorcet (matematiker)

2,33, 2,132.

Condottieri 6,40.

Congo (tesort) 5,92.

Congreve (general),

blocklavett 6,55; —
krigsraket 6,69.

Congrevetryck 1,678.

Conques, kyrka 1,238.

Conseils des prud'hom-

mes (handelskammare)

6,444.

Conservatoire des arts et

métiers i Paris 2,4,

6,443.

Constantia (vin) 5,180.

Constantius II, obelisk i

Eom 2,59.

Constitutiones Clementis

V (praktverk) 1,543.

Contarini-Fasan (palats

i Venezia) 1,340, A
1,341.

Conway (skepp), öfver-

höljdt af aska 3,517.

Conwaybron 1,418,

1,424.

Convolvulus, frömjöl Å
2,332; — orizabensis

5,402; — schiedeanus

5,402.

Conzaura (venez. glas-

perltillv.) 4,525.

Conzaurero (venez. glas-

perltillv.) 4,524.
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Cook, andra verldsom-

segling 6,2 36 ;
— fynd

af hafsutterskinn

3,495; — om bröd-

trädet 1,34; — om
kulturen på Stilla haf-

vets öar 6,562; —
om nyzeeländamas
drägt, ritning 1,6 8;— om svinens utbre-

dande på Söderhafs-

öarna 3,36 7.

Cooke, W. Fothergill,

elektrisk telegraf

2,416, 2,417, 2,418,

2,446.

Cooke och Wheatstone,
dubbelnålstelegraf A
2,418; — nåltelegraf

A 2,417.

Cookworthy (porslinsfa-

brikant) 4,384.

Cooper, tryckpress

1,571.

Cooper, E., konstgjorda

fiskvägar 3,610.

Copaifera 5,4 5.

Copaivabalsam 5,223,

5,405.

Copar (koppar) 3,86.

Copeland, W. T. & Son
(porslinsfabrikanter)

4,393; — bordspryd-

nad af porslin A
4,392.

Copernicus (astronom)

1,153,2,10,2,11,2,101.
Copiapo, gruffalt 3,162.

Coquimbo, gruffält 3, 1 6 2

.

Cor anglais 2,544.

Corallium rubrum A
3,548.

Corchorus olitoria 5,215.

Cordes (bössmed), hval-

fångstgevär 3,580.

Cordes' ugn 5,3 78.

Cordia Boissieri 5,228;— scabra 3,456.

Cordova, högskola 5,218;— katedral 1,245; —
moské A 1,245, 1,248,

4,357; — — plan A
1,244; — skinn (kar-

duan) 5,438.

Cordovatapeter 5,541.

Coriolis (mekaniker)

2,57, 6,13.

Corium (läder) 5,4 3 7.

Cormay, spiktillverk-

ningsmetod 6,173.

Cormeilles (Daguerres

födelseort) 4,597.

I Cornelis (bokbindare)

;

1,532.

Cornet å cylindres A
2,52 7; — a- pistons

A 2,527; — — å

deux clés A 2,527.

Cornetto 6,343.

Cornish stone (kaolin)

4,408, 4,409.

Cornu, om ljusets ha-

stighet 2,223.

Cornubia , tenngrufvor

4,238.

Cornwall, egyptiskt lås

6,148;— kobolt 4,168;
— koppar 4, 19 2,4,193;
— tenngrufvor 4,238,

4,244; — vasktenn

4,241.

Cornwallismaskiner

2,206.

Cornwallsten (pegmatit-

granit) 4,417.

Corona 2,257.

Corozzo (frukt) 6,317.

Corozzoknappar, tillverk-

ning 6,318.

Correa alba 5,96.

Corricoli (vagn) 6,332.

Corrovalet (gift) 5,238.

Corsica, orselj 5,48 9.

Cortez, Fernando (Her-

nando) 1,152, 1,186,

1,333, 3,157, 3,249,

5,482, 5,518.

Corvey, grufbrytning

3,88.

Corylus avellana 5,265.

Corypha inermis 6,346.

Cosa, de la (spansk sjö-

farare) 1,60.

Coscile, flod, bergsalt-

grufvor 3,222.

Cosiguina (vulkan), ut-

brott 3,517.

Cosimo II af Toscana
4,494.

Cosin (biskop) 6,506.

Cossard (stenograf)

1,513.

Costa (stenbrott) 3,44.

Costa rica, kaffebuske

5,7 7; — — afkast-

ning 5,80; — kokao-
plantager 5,9 9.

Coste (professor), för-

tjenster om Frankrikes

fiskodling 3,608; —
— om Frankrikes o-

stronodling 3,53 7.

Coster, L. J. (boktr.

hist.) 1,531, 1,532,

1,53 3; — monument
1,534.

Costers diamantsliperi

3,246, 3,265.

Cöte-rotie (vinsort)

5,180.

Cotswoldras (får) 3,386.

Cotta (glasperltillv..)

4,526.

Cotta, sandstensbrott

3,58.

Cotta, H., förtjenster om
den nyare skogshus-

hållningen Tb. 3,

3,465.

Cotta, J. F. v., sten-

tryckeri 1,656.

Cotte de mailles å grain

d'orge 6,121.

Cotton (cottonvågens

uppfinnare) 2,84.

Cotton-gin (bomullstillv.)

6,355.

Cottonvåg 2,84, 4,282.

Couleuvrine (kanon) 6, 4 4.

Coulomb, de (fysiker)

2,33, 2,57.

Coupage (vintillv.) 5,181.

Courmajeur, grufbryt-

ning 3,121.

Courteval (bokbindare)

6,507.

Courtois, B., upptäckare

af jod 4,600.

Courtois, J. (emaljmå-

lare) 6,27 8.

Coventry, urtillverkning

6,241.

Coxe (professor), tele-

grafi 2,414.

Coxwell (luftseglare)

2,143, 2,145; — ba-

long 2,157; i

Leipzig A 2,147; —
uppstigning från Leip-

zig 2,146 o. f.

Coxwells och Gypsons
misslyckade nattliga

luftfärd 2,145.

Craig (pastor), egare af

utmärkta teleskop

2,306.

Cramer-Klett (Rhein-

brons byggmästare)

1,423.

Cranach (målare) 1,605,

1,606, 1,631.

Crannogs 1,57, 1,59.

Crantz (boktryckare)

1,544.

Craquelée (porslinssort)

4,351.

Crayonmaner 1,641.

Crayons condé 4,685.

Creamcoloured ware
(porslinssort) 4,388.

Crecy, slaget vid, fält-

artilleri 4,629.

Creil, fajansfabrik 4,395»

Créme de cacao (likör)

5,162; — Moca (likör)

5,162; —
- noyau (li-

kör) 5,162.

Cremona, fioltillverkning

2,513, 2,519.

Crepi (tubens uppfinn.)

2,299.

Crespin (hattfabrikant)

6,543.

Creswell och Tavernier,.

platinaspeglar 4,522.

Creuzot, grufvor, häst-

stall A 3,189; — jern-

verk 3,190.

Crinot (alkemist) 4.8.

Cristofali (fortepianots

uppfinnare) 2,494; —
hammarmekanik A
2,499 ; — hammarverk
1,501.

Crivelli (uppfinnare af en
ny damaskeringsme-
tod) 6,125.

Crocokaffe 5,81.

Crocus 3,360 ;
— sativus

5,215, 5,223, 5,495.

Crodonium 4,40.

Croisé (kypert) 6,437.

Croix, S:t (kardinal; to-

bak, hist.) 5,106.

Cromford, spinneri 6,374.

Cromlech 1,180, 1,181.

Crompton, S. (uppfin-

nare af mulemaski-
nen) 6,4, A 6,374.

Cromwells tid, samfärds-

medel 1,159.

Cronica van der hilli-

gen Stat van Cöllen,

om boktryckarkonsten,

1,534.

Cronstedt, A. F. (kemist)

4,174.

Cronstedt, K. (omska-
pare af Sveriges ar-

tilleri) 6,7 2 ;
— svenskt

artillerisystem 6,7 3.

Crossley (mattfabrikant)

6,457.

Croton lacciferus 5,399;— tinctorium 5,490.

Crotonaqvedukten i

Nordamerika A 1,384.

Crouch ware (ler v.) 4, 3 8 6

.
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Crout (musik, instr.) från

9:e årh., efter en gam-
mal miniatyrmålning

A 2,511.

Crown engine (bergsbr.)

3,152.

Crownglas 4,491.

Crozetöarna , sälfångst

3,585.

Crucibulum vulgäre

5,237.

Cruciferer 5,491.

Crum (kemist) 5,52 2.

Cruquius (Haarlemsjöns
torrl.) 2,205, 2,206.

Cruquius (ångpumpverk),
genomskärning A
2,207.

Cuba, cigarrer 5,105,

5,124; — koppar

4,192; — köttinförsel

5,251; — mahogny
3,456; — sockerfabri-

kation 5,57; — tobak

5,115 ; — tobaksskörd
A 5,114.

Cubacederträ 3,456.

Cubagua, perltillgång

3,543.

Cubicula (rom. bonings-

hus) 1,338.

Cubitus (rom. längdmått)

2,27.

Cucumis melo 3,348; —
sativus 3,348.

Cucurbita pepo 3,348,

5,266; — melopepo
5,266.

Cuir Dulud (efterbildn.

af läder) 5,549.

Cuivre (koppar) 4,192.

Cuivrering (färgtr.)

5,531.

Culasse (ädelsten) 3,266.

Culot (handeldv.) 6,83.

Culter (rom. åkerbruksr.)

3,298.

Cumae (skrifk. hist.)

1,501.

Cumana, tobak 5,115.

Cumberland, blytillverk-

ning 3,89; — gTuf-

brytning 4,2 26.

Cumming (elefantjägare)

3,498.

Cuphea procumbens, frö-

mjöl A 2,3 32.

Cuprum (koppar) 4,3 9,

4,191.

Curacao, likör 5,162; —
tobak 5,115.

Curcuma 5,20 7 ;
— longa

5,495.

Curry powder (kurry-

pulver) 5,215.

Cussikolonnen 1,226.

Cuthbertson, förtjenster

om luftpumpens ut-

veckling 2,168.

Cuticola 3,452.

Cuvée (vintillv.) 5,181.

Cuyba, vaskverk 3,24 2.

Cuzco, fästning 1,17 9.

Oyan 4,65 7, 4.6 58, 5,236.

Cvanammonium 4.6 5 8.

Cyanit 3,236.

Cyankalium 4,54, 4,658,

5,236.

Cyanpalladium 4,324.

Cyanvätesyra 5,236.

Cyathus striatus 5,237;— vernicosus 5,23 7.

Cycadé från stenkolsflo-

ran A 3,173.

Cyclanterer (halmfl.)

6,345.

Cydonla 3,350.

Cykloner 3,518, 3,524;
— rörelse, skema öf-

ver A 3,519.

Cylinder (bramalås) A
6,158; — (jacquard-

maskin) 6,445 ;
— med

sjelfreglering (ångm.)

2,575; — oskillerande

(ångm.)2,588
3 A2,589;— tändn ålsgevärets

6,88.

Cylinderborrmaskin A
6,32.

Cylinderglättpressar

"(bokb.) 6,510.

Cylindergång i förstorad

skala (urtillv.)A 6, 2 2 5

;

•— verkningssätt (ur-

tillv.) A 6,226.

Cylinderinrättning , A.

Sax' (blåsinstr.) A
2,526.

Cylinderkarda 6,3 7 2.

Cylinderkrut 4,6 29.

Cylindermaskin med

kretsrörelse (boktr.)

A 1,573; — (pap-

perstillv.) 1,468; —
(spinn.) 6,375, 6,392;— (symaskin) 6,488;— (väfn.) 6,440.

Cylindermekanism,
Werndls, på bakladd-

ningsgevär 6,92.

Cylinderpress , litogra-

fiskj med mekaniskt
fuktverk A 1,660.

Cylinderspinnmaskin

6,392.

Cylindersvarf (svarfstol)

6,30.

Cylindrados (cigarrer)

5,124.

Cymbal 2,492, 2,494.

Cynips gallae tinctoriae

5,495, A 5,496; —
quercus calycis 5,496.

Cyperus esculentus 5,85

;

— papyrus antiquorum

1,438.

Cypraea moneta A 1 , 1 3 ,

1,131, 3,533.

Cypressträ 6,284.

Cypressvirke 3,454.

Cyprinus alburnus 4,527.

Cytisus laburnum 3,454.

C zeker, grufbrytning

3,88.

Czernoseker (drufsort)

5,168.

Czervenitza, opaler

3,253.

Dabod (Egypten), tempel

1,202.

Dadelpalm 1,34, A 1,36,

5,72.

Dadlar 1,48, 3,27 3.

Dagbrvtning 3,2 7, 3.109,

3,181.

Dagligstuga 1,356.

Dagoba (relikgraf, Ost-

indien) 1,192.

Dagop i grottemplet vid

Ajunta (Ostindien) A
1,192, 1,193.

Dagron (fotograf), mikro-
grafier 4,6 24.

Dagsresa (längdmått)

1,136, 2,25, 2,27.

Dagstollar 3,110.

Daguerre (målare och
fysiker) 1,169, 4,597,

A 4,601; — dioramor

2,282.

Daguerrotypi 2,383, A
4,595, 4,597, 4,600 O. f.

Daguerrotypplåt, förbe-

redelse 4,600.

Dagvumba (Afrika), guld-

tillverkning 1,95; —
mynt 1,131.

Dagvy öfver en del af

Dannemora jernmalms-
fält A 3,149.

Dagöppning 3,10 6.

Dahlbom (bokb.) 6,511.

Dahlia 5,50 0.

Dahll (geolog) 4,308.

Dakka (Ostindien), spin-

ning 6,368.

Daktvlos (mått) 2,25,

2,26.

Dalarna, bergformationer

3,14; — björnjagt

3,486; — fonolit3,34;

— fosfor 4,586; —
jern 4,81; — linspin-

ning som husslöjd

6,403 ;
— ripjagt 3,488;— sjömalm 3,99;

—

skogsareal 3,402.

Dalarö, optisk telegraf

2,407.

Dalby kyrka i Skåne,

krypta 1,298.

Dale-creekviadukten på
Pacificbanan 1,415, A
1,416.

Dalelfven, längd, jem-



DALKABXSBERG—DEKLINATION. 33

förd med öfriga floders

A 3,504.

Dalkarlsberg, jernmalm

3,98.

Dalleiokin (färgämne)

5,498.

Dallwitz, porslinsfabrik

4,427.

Dalmatien, bränvinstill-

verkning 5,160; — in-

sektspulver 5,222.

Dalripa 3,488.

Dalsland, brytning af

kopparglans 3,95.

Dalton (kemist) 4,29; —
equivalentteori 4,31.

Dam för virkesflottning

3,426.

Damaraer, prydnader af

jern 4,80.

Damas (cigarrsort) 5,124.

Damaskenklingor 4,126,

6,124; — europeiska

6,128 ; — tillverkning

6,124.

Damaskenstål, fabrik för

6,126; — olika slag

6,124.

Damaskering 6,124; —
förfarande 6, 1 2 5 , 6, 1 2 6

.

Damaskeringskonst, mä-
stare i 6,122.

Damaskus, bomullspap-
per 1,441; — dama-
skenklingor 4,126,

6,124; — fajanstill-

verkning under medel-
tiden 4,3 56; — moské
i korsform 1,247.

Damasttyg 6,464.

Damasvaror (fajanser)

4,356.

Dambygnad 3,424;' —
för flottning vid Ma-
riazell i Steiermark A
3,427.

Damjeanner (glaskärl)

4,567.

Damlack 5,416.

Dammar 5,412.

Dammaraaustralis3,455;
— orientalis 5,399 ;

—
puti 3,455.

Dammarharts 3,455,

5,396, 5,397.

Dampierre (grefve), luft-

färder 2,13 7.

Damsten 4,89.

Dandur (Egypten), tem-
pel 1,202.

Danglish, brödbaknings-

försök 5,39.

Daniel (tekniker), tyg-

tryckets förbättring

5,622.

Daniell (kemist) 2,13,

2,372; — hygrometer
A 2,553.

Danielovicz (schakt i

Vieliczka)3,2l7,3,219.

Danks, puddlingsmetod
4,95.

Danmark, artilleri 6,65;— bakladdningskanon

6,74; — bokskogar

3,404; — jaettestuer,

runddysser 1,180; —
j ernvägs statistik

6,597;— kaffeförbruk-

ning 5,84; — kattun-

import (statist.) 5,534;— kjÖkkenmöddinger

1,93; — myntmetall
4,203;' — nya infan-

terigevär 6,92; — op-

tiska telegrafens infö-

rande 2,405; — orgel-

bygnadskonst 2,544;— papperstillverkning

(statist.) 1,47 6; —
porslinstillverkning

4,398; — saltinförsel

3,211; — sockerför-

brukning 5,48; — ta-

petfabrikation 5,540,

5,550 ;
— äldsta paleo-

typ 1,596.

Dpimemora bergverk A
1,351; — grufbryt-

ning 3,90; — grufvor

3,148, 4,146; — jern-

malmer 3,98; — jern-

malmsfält A 3,149 ;
—

magnetsten 2,450; —
sprängning med skott-

batteri 3,107; — ut-

sigt från A - 3,150;— ångmaskiner (sta-

tist.) 6,7.

Danner (boktryckare)

1,571.

Danner, W. (uppfinn, af

refflade gevär) 6,82.

Dans 1,25.

Daiites bildstod, mar-
morblockets vigt 3,46.

Danzig, bernstenshandel

3,256; — lin 6,360.

Darios (Dareios) Hysta-
spes (telegr. hist.)

2,402; — graf vid

Naksji-Rustam, relief-

portik A 1,210; —
palats i Pasargade

j

1,209; — skatt i eben-

holts 6,285.

Darios Kodomannos, bru-

ket af dyrbara kryd-

dor 5,292.

Darley (arab. hingst)

3,374.

Darley, A. (ingeniör)

jernbroar 1,3 95.

Darmstadt, tapettillverk-

ning 5,549.

Darrost 4,194.

Darrugn (koppartillv.)

4,194.

Dartford, Englands för-

sta pappersbruk 1,443;— skakmaskin (pap-

perstillv.) 1,464.

Darwin, om artbildnin-

gen 1,5; — om hafs-

bottnens sjunkande

3,508; — om raser-

na 1,18.

Daryphora 3,455.

Dasjur (Egypten), pyra-
mider 1,199.

Datura stramonium
5,239.

Daturin 5,2 39.

Daubitz 5,228.

Daubrée (kemist), ädel-

stenstillverkning 3,237,

4,330.

Daucus carota 3,334,

3,346.

Daulés gjutpanna 1,589.

Dauv (tigerhäst) 3,3 7 2.

Davamese, arabiskt nar-

kotiskt extrakt 5,134.

Davenport (porslinsfabr.)

,4,393.

David (konung; hand-
vap. hist.) 6,7 9; —
(harpans hist.) 2,486;
— (silfrets hist.) 4, 2 6 1

;

— spelande rota, efter

en glasmålning i ka-

tedralen i Troyes A
2,512.

Davidsharpa 2.484, A
2,485.

Davies (maskinbyggare)

6,21.

Davis, J. F., om teets

färgning 5,91.

Davis, K. (fornforskare)

1,211.

Davis sund, hvalfångst

3,584.

Davos (Graubiinden), till-

godogörande af zink-

blende 4,158.

Davy (fysiker) 2,371,

2,375, 2,378, 2,379,

2,414, 3,133, 3,193,

3,239, A 4,28, 4,29,

4,30, 4,331, 4,468,

4,597, Tb. 5, 5,439,

5,458, 6,558; — lär-

jungar 4,32; — tråg-

apparat A 2,372.

Davys säkerhetslampa

3,132; — — i sin

ursprungliga form A
3,131.

Dayman (kapten), djup-
lodningar 3,509.

Deal, försök med språk-
rör 2,465.

Deane (revolverkonstruk-

tör) 6,101.

Debray (kemist), plati-

nasmältning 4,323,

4,324.

Debreczin, svinmarknad
3,388.

Debuskop 2,231.
Decigram 2,37.

Decimalindelning 2,29.
Decimalräkning 2,11.
Decimalvåg 2,79, A

2,80.

Decimeter 2,37.

Deckel (boktr.) 1,572.

Deckelremmar (pappers-

maskin) A 1,457,

1,466.

Decor regulier ä quatre
couleurs (fajanstillv.)

4,366.

Decoupage (solfjäder-

tillv.) 6,322.

Dedan (Arabien), till-

verkning af täcken
6,349.

Deflegmationsapparater
(jäsdryekers distille-

ring) 5,147.

Deflegmatorer 5,154.

Deg 5,37.

Degel 4,128.

Degen (urmakare) 2,129.

Degorgering (champanj-
tillv.) 5,182.

Degorgeur (champanj-
tillv.) 5,182.

Dekagram 2,37.

Dekameter 2,3 7.

Dekanteringsmetod
(zinkgjutning) 4,160.

Dekka (Egypten), tem-
pel 1.202.

Deklination (magnetnål)

2,454; — (kanon)

6,52,

Register till Uppfinningarnas lok, banden 1— 6.
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Dekorationsarbeten

5,549.

Delaka (rysk korgvagn)

6,331.

Delamater-jernverket i

New-York 2,601.

Delambre (fysiker) 2,33,

2,36.

Delaort (doktor), under-

sökningar angående
perlfiske 3,543.

Delaroche, ngn A 5,376.

Delauny (konsul; telegr.

uppfinn.) 2,404.

Delawarer, månadernas
namn 1,135.

Delbarhet, kroppars

2,15.

Delcambre (uppfinnare

af en sättmaskin)

1,565, 1,566.

Deleatur (term vid kor-

rekturläsn.) 1,563.

Deléen (boktryckare)

1,600.

Delega (rysk vagn) A
6,327.

Deleuil (fysiker) 2,375.

Delfi, bronsstatyer 4,202;— templet, ett slags

depositionsbank 1,132.

Delfiner 3,572 ; — (fos-

sila) 3,16.

Delftfajans 4,360, 4,37 3,

4,417.

Delhi, damaskensmide
6,124; — segertor-

net (Kootub Uddins
minaret) A 1,249,

1,293.

Delicourt (tapetfabri-

kant) 5,547.

Delisle (kapten; propel-

lerns hist.) 2,49.

Dellabare (fysiker)

2,326, 2,327.

Delormes, Marion, snus-

dosa 5,107.

Deltabildning 3,11,

3,507.

Deltaländer 3,17.

Delucs hygrometer
2,552.

Delvigne (gevärskon-

struktör) 6,8 3.

Demaratos (alfabetets

hist.) 1,501.

Demarest, perkussions-

rör 6,64.

Demeter (mynt. hist.)

4,27 5;— (åkerbr. hist.)

3,275, 3,297;
Ceres.

jfr

Demetrios Ealereos* au-

tomat 6,239.

Demidoff, K. (bergverks-

egare) 3,152.

Demidoff (slägten), ma-
lakitgrufvor 3,94; —
platinagrufvor 4,32 0.

Demiscianus (hellenist)

2,300.

Demokritos (fys. hist.)

2,9; — (kem. hist.)

-4,5; — (telegr. hist.)

2,402.

Demongrafvar (Asien)

1,178.

Demostenes (handelns

hist.) 1,132.

Denar (mynt) 4,2 78.

Dendera (Egypten), tem-
pel 1,202.

Denffer, skärlåda 3,311.

Denis, S:t (abbotsstift),

tionde af kräpp 5,488.

Denis, S:t (stad), antik

vas från skattkamma-
ren A 6,261; — ar-

betarbostäder 6,57 7;— katedral 1,262,

6,261.

Denisard, vattenpelar-

maskin 2,186.

Denner (klarinettens

uppfinnare) 2,531.

Dentale (plogdel) 3,298.

Deor (Egypten), tempel

1,201.

Deparicieux (fysiker),

om vattenhjulskon-

struktioner 2,188.

Depeschbefordring,pneu-

unatisk 2,180.

Depescher, fotografiska,

förstorade medelst la-

terna magica under
Paris' belägring A
2,275.

Deptford, kautsjutill-

verkning 5,429.

Derases (ostronodl.)

* 3,537.

Derby, porslinsfabrik

4,376, 4,384; — spin-

neri 6,374.

Derbyshire, blytillverk-

ning 3,89; — flusspat

3,254.

Derivation, kanoners

6,53.

Derlach (G-. v. Eeichen-

bachs födelseort) 6,33.

Derome (bokbindare)

6,507.

Derosne (tekniker), .fos-

fortändstickor 4,590.

Desage (fysiker), apparat

för gaslysning 5,346.

Descartes, matematikens
tillämpning på fysiken

2,11; — undersök-
ningar af vattenhjuls

verkningssätt 2, 1 8 8
;— upptäckt af luft-

trycket 2,110; — ut-

bildning af tubens teo-

ri 2,304; — åsigt

om blixt och åska

2,355; — åsigt om
ljusets beskaffenhet

2,217.

Deschamps, se Dupont.

Desclieux, kaffebuskens

öfverförande till Mar-
tinique A 5,76.

Desdemonas hus 1,340.

Deseuille (bokbindare)

6,507.

Desfossé & Karth (tapet-

fabrikanter) 5,547.

Designollekrut 4,647.

Désprats (abbé), foto-

graferingsmetod 4, 6 14.

Dessau, D. (stenograf)

1,515.

Dessauer, A., i Aschaf-
fenburg, fabrik för

tillverkning af färgadt

papper 5,551.

Dessauer & Hansen (förut

Franz Dessauer) i

Aschaffenburg, fabrik

för tillverkning af

färgadt papper 5,551.

Dessauras (nötbosk.)

3,383.

Destillering, se Distille-

ring.

Detonata (basaltberg i

Siebenbiirgen) 3,35.

Deventer, ylle- och klä-

destillverkning 6,420.

Deville, se Sainte-Claire-

Deville.

Devon, gödboskap 3,381.

Devonshire, bergforma-
tioner 3,14; — eldfast

lera 4,417; — tenn-

malmer 4,238.

Devrient, se Giesecke.

Dextrin i öl 5,198; —
tillverkning 5,411.

Deyeux (kemist) 5,439.

Deyl, H. och J. van (fy-

siker) 2,327.

Diabas (bergart) 3,14, A*

3,17.

Diabasporfyr 3,33; —
slipad A 3,33.

Diabolus metallorum
(tenn) 4,238.

Diadem af brons A
6, 2 5 1 ; — briljanter
infattade i silfver af

Rouvenat i Paris A.
6,276.

Diakylonplåster 5,218.

Diamagnetism 2,451.

Diamant 3,200, 3,236,,

4,533; — fästande i

sliphylsan A 3,266 ^— historia 3,238; —
kemisk sammansätt-
ning 3,239; — .

kri-

stallform A 3,238;— oslipaql 3,243; —
pris 3,244; — slip-

ning 3,263 o. f.; —
svart 3,185, 3,245; —
vigt 3,244.

Diamantbord 3,247.

Diamanter , de största

kända A 3,245, 3,246.

Diamantfält, Afrika

3,242; — Australien

3,242; — Brasilien

3,241.

Diamantklyfning 3,265.

Diamantsliperier 3,264.

Diamantspat 3,247.

Diamantstoft 3,266.

Diamanttransport i Bra-
silien A 3,240.

Diamantvaskverk, Brasi-

lien 3,241.

Diameter, jorderis 2,102.

Diamond (diamant)

3,238; — jfr Dia-

mant.

Diamond (doktor), foto-

grafier 4,625.

Diana (jagtens beskyd-
darinna) 3,275; — jfr

Artemis.

Dianatemplet, Efesos

6,284.

Dianium 4,40.

Diastas 5,140.

Diatomaceer 2,334.

Diaulos (grek. mått)

2,26.

Dibbelkultur 3,307.

Dibbelmaskiner 3,308.

Dibbelsåningsmaskin,
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enradig, Säcks A
}
308.

Dibutades från Sikyon

(krukmakare) 4,345.

Dickinson (pappersfabri-

kant) 1,468.

Dickson, A., på Kyle-

berg, användning af

ångplog 3,303.

Dickson, James, &Komp.
6,296.

Dictator (vädurskepp)

2,601.

Dictionnaire de chimie

5,281.

Didot (boktryckare)

1,545, 1,548, 1,551,

1,556, 1,588.

Didym 4,39.

Didymglas 4,507, 4,537.

Diebitseh, v. (arkitekt)

1,282.

Dieppe, tobaksfabriker

5,128.

Dierck Fils, se Brepols.

Diesbach (färgfabrikant)

4,657.

Diether (kurfurste af

Mainz) 1,544.

Differenstoner 2,47 3.

Differentialmaskiner

(spinn.) 6,383.

Differentialräkning 2,74.

Diffusionsmetod (hvit-

betssockertillv.) 5,59.

Digel (tryckpress) 1,571.

Digelmaskiner (boktr.)

1,580.

Digerering (beredn. af

eteriska oljor) 5,297.

Digestor, papinsk 5,258.

Digitalis purpurea A
5,239.

Digitus (rom. längdmått)

2,27.

Digney fréres (telegraf

-

' maskinkonstruktörer)

2,424.

Dijon, luftsegling den
25 april 1784 A
2,156.

Dikamabi (harts) 5,412.

Diken, täckta 3,341; —
öppna 3,341.

Dikeshacka 3,296.

Dikesskopor 3,296.

Dikt (klockgjutn.) 4,206.

Dilger (urmakare) 6,242.

Dill, skiffergrufvor 3,29.

Dillenburg, nickel 4,174.

Diluviallager 1,4.

Diluvialperiod 1,13,3,16.

Diluvialskikt 4,434.

Diluvium 1,12, 3,16, A
3,17.

Dimbilder 2,274; — la-

terna magica för A
2,2 7 3.

Dimma 2,552.

Dimorfism (kem. term)

4,32.

Dingler (teknolog) 1,571,

5,522.

Dinglinger (guldarbeta-

re) 6,270, 6,279.

Dinos (grek. blandnings-

kärl) 4,346.

Diocletianus , mynthal-

tens förbättring 4,27 7

;

— termer 1,227.

Diodon (fiskart) 5,240.

Diodoros, om bläck

5,535; — om papper

1,440; — om silfver

4,261; — om öl 5,185.

Diogenes, om kroppens
värde 5,262.

»Dionysios' öra» 2,464.

Dionysos (vinets gud)

1,144, 3,275, 3,353,

3,384, 5,164; — jfr

Bacchus.
Dioptrik 2,1 1.

Dioramor 2,282.

Diorit 3,14, 3,32; —
användning 1,88; —
fornegyptisk koloss A
3,32.

Dioritporfyr 3,33.

Dioskorides, beskrifning

på kemiska försök 4,6 ;— — på växtarter

1,146; — kemiska be-

nämningar 4,453; —
om krappodling 5,488

;

— om saffran 5,495;— växtföriieckning

5,482.

Diospyros leucomelas

3,454; — melanoxy-
lon 3,454.

Diota (grek. lerkärl) A
4,345.

Dippel (alkemist) 4,657;— jfr Olja, dippelsk.

Dirschau, jernvägsbro

öfver Weichsel A
1,419, 1,420, 1,424.

Disc-engine (ångmaskin)

2,585.

Disdéri (fotograf) 4,617.

Dishleyras (får) 3,386.

Dissolving views 2,271.

Distillering 4,9, 4,48

;

— af feta syror, ap-

parat för A 5,281;
— af gas 5,331 ;

—
af malmer 4,75; —
af vin, apparat för A
5,161;— af zink 4,157;
— torr 5,322.

Distilleringsapparater A
4,49, A 4,50, 5,153

o. f
.

; — Adams'

5,154, A 5,155.

Distilleringskonst 1,45,

5,149.

Distilleringspanna för

träolja A 5,355.

Distillexingsugn för töre

A 5,353, A 5,354.

Ditmar, petroleumlampa
A 5,320.

Dittanaklasis (musik, in-

str.) 2,496.

Dividivi (garfämne)

5,445, 5,496.

Djamis (moskéer) 1,244.

Djasjilembo (sjö med
boraxhaltigt vatten)

3,229.

Djefvulsfärg 5,493.

Djefvulsöga 5,493.

Djidda, gummi 5,40 9.

Djiokoer (afr. folkstam),

konstfärdighet i smide

1,104.

Djizeh, se Gizeh.

Djuphafsundersökningar

3,509.

Djupkultur 3,290.

Djupplogar 3,301.

Djupplöjning 3,302

Djur, utdöda 1,10; —
utvandrade 1,10; —
ätbara 5,244.

Djurblod 3,454.

Djurfett 5,266, 5,268.

Djurfigurer af papp 6,499.

Djurformer 3,12; — äld-

sta 1,4.

Djurfossil 3,16.

Djurfäktningar 3,366.

Djurgestalter (ornament)

1,273, 1,276.

Djurgård 3,470; — för

rasdjur 3,368; — per-

sisk, för djurs ackli-

matisering 3,36 6; —
Stockholms, lärkträds-

planteringar 3,404.

Djurhuden, beklädnings-

ämne 6,348; — i ana-

tomiskt hänseende

5,439; — i förstorad

skala A 5,440.

Djurhår 6,538.

Djurkroppar, överens-
stämmelse i anordnin-

gen af de särskilda

organen 1,6.

Djurkroppen, använd-

ning 5,257; — ke-

miska beståndsdelar

3,316.

Djurlemningar af ännu
lefvande slägten3,16;
— förstenade 3,12,

3,15.

Djurriket, grundämnen
3,167.

Djursclor (jagtterm)

3,469.

Djurtarmar 6,552.

Dmitrij Ivanovitsch

(mongolernas beseg-

rare) 6,108.

Dnjepr, längd, jemförd

med öfriga floders A
3,504.

Dnjestr, kollager vid

3,181.

Dobbs & Kidd (tapetfa-

brikanter) 5,552.

Dobson & Barlow (ma-

skinfabrikanter), kard-

maskin 6,380.

Doccia, La (Toscana),

porslinsfabrik 4,365,

4,398.

Dockhufvud af papier-

maché 6,493, 6,499.

Dockor (svarfstol)

6,308.

Dodé (tekniker), platina-

speglar 4,522.

Dodoa (växt), gren A
5,101, 5,102.

Dodra (oljväxt) 3,336.

Dofhjort 3,467, 3,479.

Dogg (kabeljo) 3,560.

Doggersbank, kabeljofi-

ske 3,560.

Doktorn (del af pappers-

maskin) 1,467.

Dolcenulos (musik, in-

str.) 2,487.

Doldius (läkare), om to-

bak 5,107.

Dolering (handskm.)

6,535.

Dolerit 3,15, 3,16.

Dolikos (grek. längd-

mått) 2,26.
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Dolkar 1,85, 6,105; — I"

af brons från Öland

A 1,99; — arabisk

och. marokkansk, i va
pensamlingen på Tsar-

skoe-Selo A 6,108:
— från Schweiz A
1,96; — från slutet

af 15:e till början af

16:e årh. A 6,106; —
från 16:e och 17:e

årh. A 6,119 ; — span-

ska A 6,120; — ty-

ska och italienska A
6,106, A 6,119.

Dolkslida 6,115.

Dollart, fiske 3,569.

Dollfus (kattuntryckare)

5,522, 5,531.

Dollond (optiker) 2,266,

2,267, 2,304, 2,326.

Dolmen (bordsstenar)

1,180.

Dolomit 3,15, 3,42, 4,438.

Dom, betydelse i konst-

historien 1,332; «— i

Amiens 1,262;

glasmålningar 4,539;
— — sträfpelare A
1,259; — i Firenze

1,262, 1,270; — —
fönstermålningar

4,540; — — klock-

torn A 1,259; — i

Freiburg Å 1,257,

1,261; — i Köln, se

Köln; — i Limburg
an der Lahn 1,238, A
1,239; — i Mainz

1,238; — i Meissen

1,262; — i Pisa A
1,237, 1,238; — i

Prag 1,262; — i Re-
gensburg 1,261;

glasmålningar 4,540;— i Rouen 1,253;
— i Schaffhausen

1,238; — i Siena, in-

teriör A 1,260, 1,262;— i Speyer 1,238,

A 1,239; — jfr Dom-
kyrka.

Domestikmaskiner (sy-

maskin) 6,483.

Domherre 3,489.

Domingo, San, kaffets

behandling 5,81; —
platina 4,320.

Domitianus (gifternas

hist.) 5,229.

Domkraft A 2,63.

Domkyrka, i Linköping

1,303; — — interiör I

A 1,300; — i Lund
|

A 1,298; orgel

verk 2,544; — i

Strengnäs 1,303; —
— orgelverk 2,544
— i Upsala 1,2 6 2

orgelverk 2.544

ornament 3,38

plan A 1,302
— i Vesterås 1,303
— — tornets höjd

1,291; — i Yisby
1,301.

Don, längd, jemförd med
öfriga fjoders A 3,504.

Don Quijote (hästens

hist.) 3,37 0.

Donarium (förment kem.
element) 4,40.

Donater (lat. grammati-
kor) 1,529.

Donatus, Aelius (gram-

matiker) 1,529.

Donau, längd, jemförd
med öfriga noders A
3,504.

Dondorf, reliefkopie-

ringsmaskin A 1,67 9,

1,680.

Donets, kolflötser 3,17 9,

3,191.

Donfångst (jagt) A
3,489.

Donium (förment kem.
element) 4,40.

Donkin (mekaniker)

1,464.

Donnersberg, hästar

3,374.

Donor, se Donfångst.
Dopkapell 1,2 30.

Doppingar 3,593.

Dordognebron (hängbro)

1,416.

Dorer, bygnadskonst

1,220.

Dorfmoor, pålbygnader

1,58.

Dorheim, brunkolsflötser

3,171, 3,182.

Dorkinghöns A 3,391.

Dorn (blecksl.) 6,19 7 ;
—

(låsdel) 6,152.

Dornassenheim, brun-

kolsflötser 3,172.

Dornlås 6,152.

Dorsetshire, eldfast lera

4,417.

Dortmund, stenkolsbryt-

ning 3,189.

Dortrecht, ullmarknad

6,350.

Dosbarometer 2,115,

2.116; — Fortins A
2,116.

Dosering (champanjtillv.)

5,182.

Dostillverkning 6,495,

6,496.

Doull, musikalisk tele-

graf 2,408.

Doulton, lergodstillverk-

ning 4,394.

Döve (fysiker) 2,13,

2,245, 2,293, 2,296.

Dover, första propeller-

båten 2,42 ; — luftresa

(Blanchards) 2,138 ;
—

undervattenskabel

2,437.

Downgate-Hill (London),

färgarskråets hus
5,484.

Dracaena draco 5,400,

5,401.

Draf 5,192.

Draferett (tapetmönster)

5,541.

Drag från eldstad 5,389;— (jagt) 3,47 7; —
(väfn.) 6,4 75.

Dragarbete (väfn.) 6,438.

Dragbräde (väfn.) 6,439.

Dragbänk för blyrör A
4,235.

Dragdjur, första 6,324.

Dragg (maskinfabrikant)

6,294.

Dragharmonika 2,535.

Dragonättika 5,20 2.

Dragonört 5,202.

Dragref 3,596.

Drags fabrik 1,351.

Dragsjuka 5,36.

Dragskifva (jerntråds-

tillv.) 4,101, 4,102.

Dragsnöre (väfn.) 6,439,

6,440.

Dragstolar (väfn.) 6,440.

Dragstång (trumpet)

2,525.

Dragtång (jerntrådstillv.)

A 4,101.

Dragverk 3,109.

Drainage act 3,292.

Drains (kloaker) 1,379;— (täckdiken) 3,341.

Drakar (ornament) 1,273.

Drakblod 5,401, 5,412.

Drakblodsharts 5,396.

Drakblodsträd A 5,400.

Drake (amiral), potati-

sens införande i Eu-
ropa 3,332.

Drakma (grek. vigt) 2,26.

Drakslinga (ornament)

1,296, 1,301.

Dränk 5,149.

Dräper (professor), foto-

grafier 4,615.

Draperier af papper

6,499.

Drayton (kemist), silfver-

speglar 4,522.

Drebbel (fysiker) 1,154.

2,324, 2,325, 2,548,

5,484.

Drebbels termometer A
2,548, 2,550.

Dref (jagt) 3,478, 3,483.

Dref (urtillv.) 6,221.

Drehers ölbryggeri i

Kleinschwechat 5,188,

A 5,189.

Drejholt (knappnålstillv.)

6,191.

Drejning (porslinstillv.)

A 4,350, 4,414; —
med sparkskifva A
4,413.

Drejskifva (porslinstillv.)

1,113, 4,340.

Dresden, Elbebron 1,414; ,

— Gröna hvalfvet

3,545, 6,266, 6,267^

6,268, 6,270; —
handsktillverkning
6,534; — Japanska
palatset 4,379, 5,414;— Jungfrubastionen

'

4,377; — Marienbriic-

ke 1,417; — möbel-
snickeri 6,305; — pa-

pier-machévaror

6,499; — porslinstill-

verkning 4,365, 4,396;— rustkammare 6,107;

vapen A 6,109;
— träsnidarkonst

1,615; — Zwingern
1,276.

Dressering (handskm.)

6,537.

Dressyr, hundars 3,470.

Dreyse, v. (tändnålsge-

•rärets uppfinnare) A
6,85, 6,86, 6,87.

Dricksvatten 1,383.

Drifarbete (blecksl.)

6,201.

Drifcylinder 3,130.

Driffjäder (urtillv.)

6,2(
22.

Drifning (guldsmeds- och
juvelerark.) 6,274; —
(silfvertillv.) 4,230,

4,273.

Drifskifva (karteschdel)

6,62.

Drifstock (blecksl.)

6,197
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Drifter, menskliga, an-

ledning till de första

uppfinningarna 1,28.

Drifugn (silfvertillv.)

4,230, A 4,23.1.

Drillborr, juvelerararbe-

tare med A 6,2 7 6.

Drillning (af nålar) 6, 1 8 7

,

A 6,188.

Drillplog 3,294, A 3,301,

3,302.

Drillstol, inrättning A
6,187.

Dritzehn, Andries (bok-

tryckare) 1,531, 1,536,

1,537, 1,538.

Droche-leuses (spetsar-

beterskor) 6,471.

Droger A 5,203, 5,216;— historik 5,217; —
insamling och tillred-

ning 5,219.

Dromos (grek. vägmått)

2,26.

Dromos (ingång till egypt.

tempel) 1,203.

Droppzink 4,158.

Droska 6,329, 6,331.

Droskhäst 3,375.

Drottelventil (del af

ångm.) 2,57 9.

Drottningholm, första te-

legrafen till Stockholm
2,405.

Drottningträ 5,490.

Drouet, försök med luft-

segling 2,140.

Droz (urmakare) 6,240.

Drufmos 5.171.

Drufmögel 2,333.

Drufrepare (vinberedn.)

A 5,170, 5,171.

Drufsaft, jäsning 5,171,

5,172.

Drufsjuka 3,357.

Drufsocker 5^5, 5,9, 5,44,

5,46 ; — framställning

5,47 ; — sammansätt-
ning 5,142.

Drufsorter 5,168; — för

hvita viner 5,168; —
lättare viner 5,168 ;

—
röda viner 5,169.

Drufsyra 5,11.

Drufva, se Vindrufva.

Druider, se Grafkullar,

druidiska.

Drum (väfn.) 6,432.

Drummonds kalkljus

2,247, 5,342.

Druser (aktiv ras) 1,141.

Dryck, naturlig (vatten)

1,40.

Drycker, jästa, se Jäs-

drycker; — vinartade

1,45.

Dryckeskanna 4^360; —
af majolika från Ur-

bino A 4,365.

Drydiggings (guldvaskn.)

4,298.

Dryobalanops A 5,211.

Dräll 6,437, 6,438.

Dränering 3,291.

Dräneringsrör 4,411; —
nedläggning A 3,2 92.

Dräneringsverktyg A
3,293.

Dränöfversilning 3,341.

Drömtyderi 1,137.

Dronare 3,394.

Dsjafar (alkemist) 4,9;— jfr Geber.

Dsjaggernaut (Ostindi-

en), pagod A 1,196,

1,197.

Dsjainism (religionslära)

1,191, 1,195.

Dsjaya-stambas (torn)

1,196.

Dsjehan (sjah), graf-

vårdsbygnaden Tadsj-

Mehal 1,249.

Dsjiggetaj (vild häst)

3,372, 3,499.

Dsjingis khan (mongol.

herskare) 1,146, 4,356.

Dsjohor (Singapor), gut-

taperka 5,431.

Dsjolon (sten) 3,260.

Dualin (sprängämne)

4,645.

Duban (arkitekt) 1,282.

Dubarry, rose (porslins-

tillv.) 4,382.

Dubbelbarometer 2,118.

Dubbelgestaltning 4,32.

Dubbelkedjestingsma-
skin 6,484.

Dubbelkälkar 3,425.

Dubbellåda (väfn.) 6,426.

Dubbellås, tillhållning

för A 6,155.

Dubbelnål efter märk-
ningen A 6,182; —
efter uthuggningen A
6,182.

Dubbelnålstelegraf

2,418; — Wheatsto-
nes & Cookes A 2,418.

Dubbelobjektiv A 4,599

;

— linsernas ställning

A 4,599.

Dubbelplog 3,2 9 4, A
3,300.

Dubbelponies 3,37 6.

Dubbelsalter 4,44.

Dubbelsax (glastillv.)

4,512.

Dubbelsilikat 4,483.

Dubbelsjalar 6,451.

Dubbelskrifningsapparat

2,436.

Dubbelspat 4,435.

Dubbelsupportsvarf 6,29.

Dubbeltelegrafering

2,436.

Dubbeltrast 3,489.

Dubbeltrådsmaskin A
6,485.

Dubbeltyg 6,451.

Dubbelvattenglas 4,543.

Dubbsvarfstol A 6,306,

6,307, 6,308.

Dubleringsmaskin A
6,379.

Duboscq (optiker) 2,2 93,

2,377.

Dubreuil (mekaniker),

spikmaskin 6,17 3.

Dubreuil (tapetfabrikant)

5,547.

Dubrulle (fysiker), säker-

hetslampa A 3,132.

Dubrunfaut (kemist)

5,140.

Dueille (mekaniker), vat-

tenpelarmaskin 2,186.

Dufay (fysiker), kattun-

tryckets förbättring

5,522; — skilnaden

mellan positiv och ne-

gativ elektricitet 2, 3 4 0,

2,343.

Dufskötsel 3,390.

Dufva 3,366, 3,489; —
jfr Brefdufva.

Duhamel (kemist) 4,2 2.

Duilius' monument 1,2 2 6.

Dukcylinder A 6,3 7 7.

Duke of York (skepp)

3,520.

Dukt (repsl.) 6,410.

Dulud (uppfinnare af ett

slags tapeter) 5,549.

Dumas (kemist) 4,32,

4,33, 4,35.

Dumont, sockertillverk-

ning 5,62.

Dumont, tapetmönster

5,544, 5,547.

Dumoulin (tekniker), re-

cept på lim 5,456.

Dun, se Ejderdun.

Dunbar, sillfiske 3,556,

A 3,557.

Duncan, J., broderings-

maskin 6,491; — sy-

maskin 6,478.

Duncan & Wilson, ma-
skinpress 1,585.

Dundonald (lord), försök

med gasberedning

5,323.

Dunkerque, gradmätning

2,35, 2,36 ;— spetstill-

verkning 6,470.

Duodes (bokb.) 6,512.

Duodesform (boktr.), si-

dornas ordning A
1,562.

Dupont, P. (färgtrycka-

re) 1,591.

Dupont & Deschamps,
knappfabrik 6,318.

Durandi Rationale di-

vinorum ofHciorum
1,543.

Durante, Castel, fajans-

tillverkning 4,364.

Durantino, Guido (majo-

likamålare) 4,364.

Durcetras (nötbosk.)

3,381.

Diirer, Albrecht (målare)

1,271, 1,607, 1,615',

1,631, 1,636,2,281; —
träsnitt efter A 1,606 ;— — erkeengeln Mi-
kael A 4,623.

Durham, blygrufvor

4,226.

Durhamsoxe 3,369.

Durham-Sunderlandba-
nan 4,141.

Duri (hartsart) 5,412.

Durindana (Bolands
svärd) 6,120.

Duron, urna med hand-
tag A 6,271.

Diirrenberg, saltverk i

preussiska Sachsen A
3,212.

Diirrenberget (Österrike),

saltgrufva 3,227.

Durskala 2,469.

Durtreklang 2,469.

Durval (ingeniör), borr-

ningar efter borax

3,233.

Dutartres, tvåfärgsma-

skin 1,586.

Duttweiler, jordbrand

3,195.

Duverger, nottryck 1,591.

Dvergbjörk 3,402.

Dvergfalk 3,471.

Dverghäst 3,373.

Dvergpalm 6,346.
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Dvergtorsk 3,561.

Dvergträd 3,351.

Dwight (doktor ; eng.

porslinstillv. hist.)

4,376.

Dvina, längd, jemförd
med öfriga floders A
3,504.

Dyalogus creaturarum

moralizatus (fabelbok)

1,596.

Dybbölpapper 4,641.

Dyfvelsträck 5,223,

5,396, 5,408.

Dyjord 3,290.

Dylta, svafvelkis 3,99.

Dynamit 4,644; — ex-

plosionsförmåga 4,646.

Dynamometer 2,440 ;
—

med bromsinrättning

A 2,440.

Dyner 2,204, 3,507.

Dynt (husdjurssjukdom)

3,365.

Dzierzon (pastor), bisköt-

sel 3,394.

Dårhus 1,357.

Dårrepe (giftört) 5,237.

Däckning (sockertillv.)

5,69.

Däfvedshult, Kosta glas-

bruk 4,544.

Däggdjur 3,13 ;
— tjock-

hudade 3,16: — äld-

sta spår af 3,15.

Dammare (piano) 2,501.

Döbereiner (kemist),

röklampor 4,325; —
vätgaselddon A 4,581

;

— vätgaslampor 4,580;— ättikbildningsme-

tod 4,326, 5,201.

Dödhufvud (kanongjutn.)

4,211.

Dödrostning 4,169.

»Dödsdansar» (tafle-

tryck) 1,529.

Dörell (bergmästare)

3,125.

Dörj (fiskredsk.) 3,569.

Dörner (metallmassor vid

tennsmältn.) 4,245.

Dörrar 6,296.

Dörrlås 6,149; — med
nyckel af Chubb i

London A 6,148; —
jfr Lås.

Dörsch, tändnålspatroner

4,650.

E.

Earls-Barton-kyrkan,

torn A 1,232.

Eastern-riverbron mel-

lan New-York och
Brooklyn A 1,423; —
spännvidd 1,424.

Eastriver, undervattens-

kabel 2,437.

Eau de cologne 5,304.

Eau de javelle 5,458.

Eau de vie 5,149.

Eaux 5,305.

Ebauche (urtillv.) 6,244.

Ebelman (kemist) 4,395.

Ebelmen (kemist), konst-

gjorda ädelstenar

3,237, 4,329, 4,330.

Ebenholts, amerikansk

3,456; — användning

6,284; — — i mö-
belsnickeriet 6, 3 4

;

— blå 3,458; — falsk

3,454; — förekomst

3,401; — konstgjord

3,454, 6,495; — olika

sorter 3,454; — sol-

fjädrar 6,321; — tan-

gentskifvor 3,462; —
värde i forntiden

6,285.

Ebensee, saltgrufva

3,226.

Eberhard af Wiirtem-
berg, förmälningsgä-

stabud 1,161.

Eberhard, H. (koppar-

stickare) 1,644.

Ebinger,
. tygtrycksma-

skin 5,521.

Ebonit (kautsju) 5,422,

5,428.

Ebordunum 1,60.

Eccard (uppfinnare af

konsten att trycka tyg

med guld och silfver)

5,543.

Echappement (urtillv.)

6,218; — ä remon-
toir 6,233.

Echappement-plantör
(urtillv.) 6,244.

Echardonnöser (ull-

spinn.) 6,389.

Echardt, E. och G. (ta-

petfabrikanter) 5,542.

Echeneis (sugfisk) 3,599.

Echo (tidning), använd-
ning af Marinonis ma-
skinpress 1,584.

Eclipse (häst) 3,375.

Ecole des beaux arts,

Paris 1,273.

Ecuador, panamahattill-

verkning 6,345.

Eda (glasbruk), använd-

ning af Siemens' glas-

ugn 4,504; — till-

verkningsvärde 4,545.

Edamost 5,490.

Eddan, om runans ma-
giska kraft 1,504.

Eddystone, fyr 3,3 7,

4,439.

Edelcrantz, A. N*., infö-

rande af Watts ång-

maskin i Sverige 6,7;— telegraf 2,405.

Edelfaul (vintillv.) 5,170.

Edelsvärd, A. W. (jern-

vägsarkitekt) 1,433.

Edessa, medicinsk skola

1,147.

Edfu (Egypten), tempel

1,202.

Edgar, konung (oriktigt

uppgifven i texten som
utgifvare af en för-

ordning om alnens

längd i st. för Henrik
I) 1,136.

Edgeworth, telegraf

2,403.

Edinburgh, tapeter 5,547.

Edition Peters (nottr.)

1,645.

Edlund, E. (professor),

förslag om dubbelte-

legrafering 2,436; —
teori om elektricitet

2,341, 2,369.

Edsken, bessemerverk

4,118; — masugn
4,116.

Edward III och IV (ko-

nungar af England

;

färgarskråets hist.)

5,484.

Edwards, Milne, om ko-

rallfisket vid Algiers

kust 3,548.

Efrons barn (myntets

hist.) 4,274.

Efterbild (blixt) 2,283.

Efterbildning i träsnitt

af en etsad kopparplåt

A 1,639; — af en li-

tografi i svartkritma-

ner A 1,666 ; — af ett

etsadt landskap A
1,640.

Eftermjöl (maln.) 5,29.

Efterschliktning (bleck-

slageri) 6,202.

Eftersnodd (spinn.)

6,386.

Efterstingsmaskin (sy-

maskin) 6,484.

Efterstingssöm (syma-
skin) A 6,484, 6,486.

Egen & Comp. (timmer-

handlare) 3,456.

Egendom och beskatt-

ning 6,565.

Egerras (nötbosk.) 3,381.

Eggertz' ässja (tackjerns-

tillv.) 4,148.

Eggstein, Heinrich (bok-

tryckare) 1,544.

Eggstålsvaror, Tyskland
4,139.

Egiblanktos i Megaris
(telegr. hist.) 2,402.

Egina, Atenetemplet A
1,218.

Eginhard (orgelns hist.)

2,539.

Egypten, adular från Ural

i mumiegrafvarna

3,254; — alabaster

3,50 ; — arabiskt gum-
mi 5,409; — berhsten

3,255; — beröring med
araberna 1,147; —
filigransarbeten 6,274;— fortskaffande af en
koloss A 1,121; —
färgrifvare i fornti-

den A 4,688; — för-

historiska kärl 4,341;— gaslysning 5,326;
— glasblåsareA 4,487,

4,488; — grafgrottor

3,27; — grafvar 1,97;— granit 3,19, 3,30;— grekiska 1,146;—
guldvaskerier 4,292;
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— kaffe 5,75; — kat- I

tens hemland 3,365;— koppar 4,191; —
krigsväsen 6,39; —
kultur 1,141, 1,142,

1,143 ;— lanthushåll-
ning 3,274; —* lin

0,360; — lås 6,146; —
mekaniska hjelpmedel

2,59; — mynt 1,132;— natron 4,524; —
-odling 1,149; — par-

fymer 5,292; -— reli-

gion 1,138 ; — salpeter

4,469;,— soda 4,459;— stenvapen 1,88;— svafvelfynd 4,548;— topas 3,251; —
trumpetens uppfinning

2,523; — tygtryckning

5,535; — urbefolk-

ning, fortskaffnings-

medel 1,120; — va-

pen 1,107; — veten-

- skaplig bildning 2,8.

Egypter, astronomiska
kunskaper 1,23; —
bokstafsskrift 1,481;
— boningshus 1,335;— bronstillverkning

3,85 ; — bygnadskonst

1,198, 1,314, 1,321,

1,329; — drejskifvan

1,113; — färgeri 4, 6 5 3;— färgstofters an-

vändning 5,481; —
förbindelse med hel-

lenerna 1,216; — för-

sök att bestämma jor-

dens storlek 2,33; —
garfvarkonst 5,438 ;

—
glasblåsning 4,488; —
grufbrytning 3,87; —
guld smedskonst 6,256;— kemiska kunskaper

4,4, 4,5; — konststil

6,248; — musikaliska

instrument 2,486; —
offentliga platser

1,373; — oljpressning

Tir safflor 5,489; —
palmblads användande
som papper 1,438; —
skrifkonst 1,495,

1,512, 1,520; — spin-

ning och väfning

6,348; — stenbrytar-

verktyg 3,20; — ta-

petmönster 5,554; —
träets bearbetning

6,284; — tygfärgning

5,518; — ugnar 5,358;— vagnar 6,3 24; —
vägspår 1,394; — å-

kerbruksredskap

3,297; — ölbryggnin-

gens uppfinning 5,185.

Ehemann (uppfinnare af

bokstafslåset) 6,149.

Ehinger (bokbindare)

6,507.

Ehrenberg, C. G. (natur-

forskare) 2,330, 2,334,

2,335. '

Ehrenreich (porslinsfa-

brikant) 4,402.

Ehrensvärd, A. (svenska

art. hist.) 6,7 3.

Ehrmann (fysiker) 4,581.

Eichkogel, jernbana

1,406.

Eickhoff, maskinpress A
1,598, 1,602.

Eifel, blygrufvor 3,109,

4,22 7; — niedermen-
diglava 3,35.

Eimbecköl 5,18 6.

Einbeck, tapetfabrik

5,549.

Einsiedeln (Paracelsus'

födelseort) 4,12.

Einwurf (hvitbetssocker-

tillv.) 5,70.

Eisenerz, grufdistrikt A
3,143, 3,144.

Eisenlohr, W. (konstruk-

tör af värmereglerings-

apparat) 5,380.

Eisenrahm (vattenfri

jernoxid) 3,224.

Ejder 3,491.

Ejderdun 3,591.

Ejderdunsfångst 3,55 3.

Ejderjagt A 3,491.

Ejector, the pneumatic
(luftpump) 2,17 8.

Ek 2,497, 3,401, 3,402,

3,404,4,451,6,304; —
anatomisk bygnad A
3,431; — motiv för

ornament 1,265.

Ekbark 3,451, 5,438,

5,445.

Ekbarksskogar 3,411.

Ekbatana, bygnadssätt

1,208; — målade mu-
rar 4,343.

Ekblad (ornament)

1,271.

Ekeberga socken, Kosta
glasbruk 4,544.

Ekenmark, väfningsme-
tod 6,440.

Ekerö. telegraflinie

2,407.

Eklekticism, inflytande

på stilutveckling 1,28 9.

Ekliptika, lutning 2,11.

Ekman, G., vällugnar

4,107.

Ekman, P. J., snickeri-

aktiebolag 6,295.

Ekmansson (boktrycka-

re) 1,600.

Eko 2,464.

Ekollon 5,85.

Ekorre 3,487, 3,493,

3,494.

Ekorrskinn, svarta och
hvita 3,494.

Ekplantering, Visingsö

3,404.

Ekrar (vagnm.) 6,328.

Ekspinnare (silkesodl.

hist.) 6,361.

Ekträ 3,455.

Ektypografi 1,622.

Ekvecklare 3,415.

Ekved 3,459.

El Aksah (moské i Je-

rusalem), spetsbågstil

1,247.

Elainsyra 5,267.

Elais guineensis 5,265;— oleifera 5,265.

Elasticitet 2,17; — ver-

kan A 2,18.

Elaylgas 5,160, 5,330.
^

Elba,jernglanslager3,98,

4,86; — jernmalmer

3,87, 4,78; — svafvel-

kristaller 3,99.

Elbe, längd, jemförd
med öfriga floders A
3,504.

Elbebron, Dresden 1,414.

Elben (drufsort) 5,168.

Elberfeld, färgning 5,5 14;— knapptillverkning

6,317 j
— mekaniskt

spinneri 6,375; —
torkinrättning för silke

6,366.

Elberfeldsjälar 6,451.

Elbogen, porslinsfabrik

4,397.

Eld, användande 1,30,

1,31, 1,36, 1,37, 4,59;
Aristoteles' åsigt om
4,6 ; — de gamles och
våra åsigter om dess

natur 4,574; — ge-

nom gnidning af trä-

stycken 1,39; — gre-

kisk 4,627; — kine-

sisk 4,636; — konti-

nuerlig (kanon) 6,66;— ny grekisk 4,628;— jfr Skogseld.

Eldar (telegr. hist.) 2,402.

Eldbrunnar (gaslysn.

hist.) 5,323.

Eldbrygga (del af ro-

sten i en eldstad)

5,364.

Elddon 4,57 3 o. f., A
4,573, 4,576 o. f.; —
det första 1,39, 4,576;— Döbereiners 4,325;— elektriskt A 4,581;— kemiskt A 4,582 ;

—
— pneumatiskt 4,579,

A 4,580; — ursprung-
ligt 4,577.

Elddyrkare 3,196.
Eldfenomen 4,574.

Eldförgyllning 4,317; —
af en större pjes A
4,318.

Eldgevär 6,101.

Eldglättmaskin (kam-
garnsspinn.) 6,397.

Eldkista (eldstad) 5,37 0.

Eldmaskin, den första

2,185; — John Erics-

sons 2,600.

Eldmateria 2,549.

Eldning med gas 4,104;— jfr Gaseldning.

Eldopal 3,236, 3,253.

Eldrimmer (nord. myt.)

3,388.

Eldrum (glasugn) 4.515.

Eldskepp (grek. eld)

4,628.

Eldslagning (eldd.) 4,577.

Eldsländare 1,74.

Eldstad, förbränning

5,361; — historia

5,357.

Eldstadslucka 5,369.

Eldstadsrum 5,36 4.

Eldstål, flinta och fnöske

A 4,578.

Eld sättning (malmbrytn.)

3,105, 3,107.

Eldtempel (pers. bygn.)

1,210.

Eldvapen A 6,38, 6,40,

6,42.

Eleaopten (eteriska ol-

jor) 5,298.

Electric-telegraph-com-

pany 2,409.

Elefant 1,11, 3,27 3,

3,366, 3,497, 3,498,

6,30 7.

Elefantben 1,13.

Elefante, g^ottempel

3,27.

Elefanthäst, flandrisk

3,373.
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Elefantine, grottempel

1,193.

Elefantjagt 3,498.

Elefantlusträd 3,456,

5,410.

Elektoralras (får) 3,386,

6,352.

Elektoralull, styrka

3,493.

Elektricitet 2,4, 2,5, A
2,337, 2,338, 2,346,

5,8 ; — attraktions-

förmåga A 2,339; —
bindning 2,346; —
elektriska försök

2,351; — elektriskt

batteri A 2,347, 2,348;
ljus 2,37 5; —

forntidens kännedom
om 2, 3 3 7 ;

— fortplant-

ningshastighet 2,342;— fördelning 2,346;— kontaktteori 2,369

;

— positiv och negativ

2,340;— tandning med
3,24; — utveckling

genom beröring A
2,368; — vid hval-

fångst 3,580; — vä-

sen 2,341.

Elektricitetsalstrare

2,343.

Elektricitetsfenomen

2,397.

Elektricitetsmaskin 2, 1 3

,

2,164, A 2,337,2,342;— första 2,339; —
Gaerickes första A
2,339; — Holtz' A
2.348, A 2,349; — in-

fluenselektricitetsma-

skin 2,350; — skif-

elektricitetsmaskin

2,343; — uppfinning

1,154.

Elektroder 2,37 0, 2,37 8.

Elektrofor A 2,348,

2.349, 4,581.

Elektromagneter 2,392,

2,397, 2,451.

Elektromagnetism 2,14,

2,392; — uppkomst
A 2,393.

Elektrometer2,l4,2,340,

2,370, 2,554; — Boh-
nenbergers 2,341.

Elektromotorer 2,434.

Elektron (bernsten) 2,10,

5,402;— namnets här-

ledning 2,338, 3,2 55.

Elektron (eng. nysilfver-

sort) 4,17 9.

Elektroskop 2,340, 2,554.

Elektrotyp (boktr.)

1,590, 1,690.

Element, Aristoteles'

fyra 4,6, 4,3 7; — de
gamles 2,9; — galva-

niskt 2,368, A 2,369;— — Bunsens A
2,373, 2,597; — ke-

miska 2,15, 4,38;

definition 4,38; — —
ny lära om 4,2 6; —
och former, asiati-

ska 1,241; — organi-

sering, orsaker till

5,6 ; — organiska 5,2

o. f.

Elementaranalys 4.58.

Elementarkrafter 6,8.

Elemiharts 5,406,5,412.

Eler eller Elers (porslins-

fabrikanter) 4,38 6.

Elettaria cardamomum
5,212.

Elevation, kanonens 6,52.

Elevator (qvarn) 5,30.

Elfdal, porfyrverk 3,33.

Elfenben 3,498, 6,321;— och kristall 6,268;— vegetabiliskt 6,30 7.

Elfenbensjägare 3,498.

Élfey (biskop), lät upp-
bygga orgel i Win-
chesters katedral

2,540.

Elfsborgs län, skogsareal

3,402,

Elg 1,11, 3,170, 3,467,

3,47 6; — irländsk,

fossilt ben 1,8.

Elgersburg, porslinsfa-

brik (porsl. samman-
satte.) 4,42 7.

Elghundar 3,47 6.

Elgin (lord), öfverflyt-

tade Partenons bas-

reliefer till England
1,219.

Elgjagt A 3,4 74, 3,47 6.

Elisabet (kejsarinna af

Ryssland), porslinsfa-

brik 4,398; — pors-

linsservis 4,383.

Elisabeth (drottning af

England), förbud mot
införsel af kampeche-
trä 5,490; af

indigo 5, 4 8 4; — —
mot snusning i kyrkan
5,108; — inkallade

tyska grufarbetare

1,394.

Elisabethkyrkan (Mar-

burg) 1,261, 4,539; —
kapital A 1,2 66.

Elisabethport, syma-
skinsfabrik 6,483.

Elitya, tempel 1,20 0.

Elixir 5,225; — det sto-

ra 4,7.

Eller (kemist) 4,2 2.

Ellinger, stenbrott 2,50.

Elliot, se Glass.

Ellora, grottempel 1,19 7.

Elmas (diamant) 3,238.

Elmen, saltverk 3,205.

Elmo (hjelm) 6,115.

Elmseld, s:t 2,361.

Elsass, humleodling

5,135; — humleskörd
A 5,136; — tygtryc-

kerier 5,519 ; — öltill-

verkning 5,188.

Elsner (tekniker) 5,346.

Elster, perlfiske 3,545.

Elsterthal, bro, 1,415.

Eltonsjön, saltaflagring

3,204, 3,212.

Elvind, Ekbatanas lem-
ningar 1,2 09.

Elzevir (boktryckarfa-

milj) 1,545; — signet

A 1,547.

Email cloisonné 4,432,

6,278; — bysantinskt

reliquiarium A 6,278.

Emalj 4,342, 4,509,

4,524, 6,264; — konst-

gjord 4,493.

Emaljarbeten, arter

6,278; — ryktbara

6,270.

Emalj ering 6,26 7, 6,27 7;— af jern 4,134, 4,137.

Emaljeringskqnst 6,278.

Emaljfärger 4,429, 4,430,

4,431; — muffelugn
för bränning A 4,431.

Emaljglas 4,528.

Emaljglasyr, hvit 4,358;— uppfinning 4,359.

Emaljmåleri 6,2 7 8.

Emaljörer, berömda
6,270.

Emanationsteori (emis-

sionsteori), ljusets

2,217, 2,219.

Embafion (grek. kokkärl)

4,346.

Embomma, bambumat-
tor, begagnade som
pappersmynt J ,131.

Embrasyr (kanon) 6,58.

Emden, sillfiskeriaktie-

bolag 3,554.

Emilia, marmorbrott

3,43.

Emissionsteori, se Ema-
nationsteori.

Emnftr (hveteslag) 3,327.

Emmerling (kemist),

framställning af indi-

goblått ur benzoesyra

5,488.

Empedokles (fys. hist.)

2,9.

Empoli, da (stereoskop.

hist.) 2,289.

Ems, varma källor 3,196.
Emulsin 5,140.

En 3,403.

Enarea (Abessinien), kaf-

febuske 5,74.

Enbär 5,160.

Enbärsolja 5,298.

Enbärssprit 5,226.

Encaustic tiles (porsi.)

4,393.

Encebelladastammen, va-

pen 1,103.

Endivia 3,346.

Eneas Taktikos (telegr..

hist.) 2,409.

Enfield, vapenfabrik

6,103.

Enfieldgevär 6,93.

Enfield-Pritchett (expan-

sionskula) 6,83.

Engel (kemist), uppfin-

nare af litofraktör

4,645.

Engel, E. (statistiker)

6,586, 6,589, 6,595.

Engelhard (tapetfabri-

kant) 5,549.

Engelir, svärd 6,120.

Engelsmän, aquas vitse-

5,149; — hvalfångst

3,583; — kopparstic-

karkonst 1,632; —
qvarnar, förbättrade

5,24; — sigillackstill-

verkning 5,416; —
stenkolseldning 5,359 j— sälfångst 3,585;—
teförbrukning 5,87 ;

-

—

träsnideri 1,607.

Engeström (vetenskaps-

man) 4,17 8.

England, angelsachsisk

bygnadsstil 1,232; —
arbetarbostäder 1,348

;

— artilleri och kano-
ner 6,6 5; — bakladd-

ningsgevär 6,93; —
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benäkta porslin 4,422

;

— bergsbruk 3,89; —
blodstensmalm 4,86;— blyglas 4,500; —
blyoxid 4,485 ; — bly-

smältning 4,230; —
bokbinderi 6,504,

6,506, 6,510; — bo-

ningshus 1,346; —
boskapsskötsel 3,364,

3,365 ;— brödfabriker

5,35; — bygnadsstil

1,262;— cement6,440;
— dränering 3,292; —
forskningar i kerami-

kens historia 4,338; —
fosfortillverkning

4,589; — färgadt pap-

per 5,552; — fargtill-

yerkningsmetod 4, 6 7 4

;

— fönsterglastillverk-

ning 4,491; — gaslys-

ning 5,323; — glasmål-

ning 4,538; — glastill-

verkning 4,491; —
humle 5,135, 5,195; —
införsel af kolonial-

socker 5,55; — jagt

3,468; — jordbruks-

statistik 3,271; —
kattuntryck 5,520; —
kemiska elddon 4,582

;

— krut 4,629; — kärl

af eldfast lera 4,422;— landtbruk 3,279;
— lergodstillverkning

4,359; — lervarufa-

briker 4,383; — lin-

spinning (statist.)

6,399; — maskinbyg-
nadskonst 6,1; —
mynttillverkning

4,281; — måttsystem

2,32; — nationaleko-

nomi 6,566; — orgel-

byggeri 2,543;— pap-

perstapeter 5,541; —
porslinstillverkning

4,376; — samfärds-

medel 1,159; — ser-

pentin 3,51; — skogs-

areal 3,402; — skogs-

brist 4,500; — skön-

färgeri 5,484;— smält-

ning i flamugn 4,197;— sockerinförsel 5, 4 8

;

— speiskobolt 4,168;— tegeltillverkning

4,411; — tennsmält-

ning 4,245; — to-

baksrökning 5,107 ;
—

tygtryck 5,533; —
vaggstenar 1,180; —
verldsutställning, för-

sta 1,171; — veten-

skapernas uppblomst-
ring 1,153; — viner,

konstgjorda 5,184; —
väderqvarnar 2,5 7; —
zink, tillverkningsbe-

lopp .4,153; — zinko-

grafi 1,669; — ång-

maskiner 6,6 ; — öl-

tillverkning 5,186,

5,188; — jfr Stor-

britannien.

England, Nya 1,150.

England-Kalkuttalinien

6,597.

Engler (kemist), fram-

ställning af indigoblått

ur benzoesyra 5,488.

Engobe (porslinstillv.)

4,357, 4,428.

Engström, C. C. (löjt-

nant), bakladdnings-

mekanism 6,74.

Enhetspatron (bakladd-

ningsgevär) 6,85.

Enjolirage (solfjäders-

tillv.) 6,322.

Enkelados (en af Posei-

dons hästar) 3,370.

Enkelladdare (bakladd-

ningsgevär) 6,96.

Enkelplantering (skogs-

skötsel) 3,408.

Enlevager (tygtr.) 5,52 9.

Enlevagetryck (tygtr.) ^

5,528, 5,530.

Ennebergdalen , träsni-

deri 6,297.

Ennius, om tuban 2,522.

Enslen, panoramor 2,282.

Enteractos (cigarrer)

5,124.

Enterfall (sälfångst)

3,586.

Entrecolles, d' (pater),

om Kinas porslinstill-

verkning 4,351.

Eocengrupper (tertiär-

formationer) 3,16.

Eolodikon (fysharmo-

nika) 2,535.

Eolsharpa 2,489.

Epaminondas (krigsv.

hist.) 6,39.

Epernay, vintillverkning

5,180.

Epilobium, frömjölskorn

A 2,332.

Epinal, serpentinarbeten

3,52.

Eqvator, jorddiameterns
längd vid 2,102; —
magnetisk 2,455.

Eqvatorialradie 2,102.

Eqvatorialström 3,513.

Eqvivalent 4,41 ; — vär-

meenhetens mekani-
ska 2,559.

Eqvivalentvigter 4,26,

4,41.

Erard, instrumentfabrik

2,489, 2,496, 2,503.

Erasmus, arbeten, tryck-

ningsort 1,546.

Eratostenes från Kyrene,
första jordmätnings-

försöken 2,9, 2,25,

2,33.

Erbium 4,39.

Erdmann (fysiker) 5,498.

Erekteion 1,221;— kary-

atider A 1,2 22.

Eremitage, alkoholhalt

5,180.

Erfurt, handeldvapens-
tillverkning 6,102; —
stensalt 3,205;— stora

Susannaklockan 4,209;— trädgårdsodling

3,348.

Erg, ädel (bronsstatyer)

4,219.

Ergane (färgn. hist.)

5,481.

Ericson, N". (öfverste)

1,431, 1,432, 1,433.

Ericsson (skepp) 2,601.

Ericsson, J. A 2,600;— propellersystem

2,52; — Sveriges för-

sta monitor 4,142; —
uppfinningar 2,600,

2,601, 4,142; — varm-
luftsmaskin 2,599; —— sedd framifrån A
2,599; — — sedd
från sidan A 2,603;

vertikal genom-
skärning A 2,604.

Ericsson, John (monitor),

se John Ericsson.

Erik Röde (Amerikas
upptäckande) 1,150.

Eriolo (en af Poseidons
hästar) 3,370.

Erlach, Eischer v., ång-

maskinens förbättring

2,573.

Erlangen,handsktillverk-

ning 6,534.

Erneinek (eskimåvapen)

1,104.

Ervum 3,330.

Erythrina lithosperma
.

5,78.

Erythroxylon coca 5,95,.

5,138.

Erytrobenzin 5,500.

Erzerum, tatarhjelm

6,108.

Erzgebirge, bondhus
1,352; — granit 3,30;.

— silfvergrufvor 4,2 6 1

;

— speiskobolt 4,168;
— tenngrufvor 4,240

;

— vasktenn 4,241.

Esau (kastvapnens hist.)

6,79.

Éschel (koboltberedn.)

4,171.

Eschenbach (fysharmo-

nikans uppfinnare)

2,535.

Eschenbach, Wolfram v.,

se Wolfram v. Eschen-
bach.

Eschersheim (Wöhlers
födelseort) 4,33.

Eschricht (naturforskare)

3,539.

Eschweiler, kolgrufvor,.

lepidodendron gracile

A 3,176; — stenkols-

lager 3,191; — zink-

verk 4,158.

Escurialras (får) 3,386.

Eskilstuna, stålvarutill-

verkning 6,130,6,141.

Eskimåer, Amerikas ur-

invånare A 1,17, 1,19;— beklädnad 1,68;
— bostäder 1,54; —
båtar 1,117; — eld-

don 4,57 7; — fiske

3,553; — fångande-

fåglar A 1,43; — i

sina kajåker A 1,1 18 y— j agtskicklighet 1,41;— kryddor 5,204; —
laxfångst 1,119; — lef-

nadssätt 1,161; — nå-

lar af fiskben 6,17 9;— passivt folk 1,22 j— religion 1,137; —
snöskor 1,69; — säl-

fångst 3,584; — va-

pen A 1,103.

Eskimåknif A 1,86.

Eskimåkoja A 1,62; —
grundritning A 1,62.

Eskimålans af narhvals-
horn A 1,85.

Eskimåqvinna, sommar-
drägt A 1,70.

Eskimåsläde af hvalfisk-

ben A 1,120.

Eskylos (telegr. hist.)

2,*402.



42 ESMEUALDAGRUFVAN—FAHLSTROM.

Esmeraldagrufvan 3,163.

Esne (Egypten), tempel

1,202.

Esparsett 3,340.

Espartogräs 1,457.

Esplanader (stadsanlägg-

ningar) 1,37 0.

Essen, stenkolsbrytning

3,189.

Essence d'orient (glas-

perltillv.) 4,52 7.

Essens 5,225, 5,297.

Essex, mergel 4,440.

Esslingen, mekanisk
verkstad 4,139.

Essonne, pappersfabrik

1,464.

Estampés (tapettillv.)

5,549.

Ester, hästorakel 3,3 71.

Estrées, d' (Sillerys for-

ne egare) 5,180.

Estremadura, fosforit

4,586.

Etablions (handsktillv.)

6,535.

Eter 4,50, 4, 53, 5,148,

5,412.

Eterarter 5,15, 5,148.

Eterkollodium 4,608.

Etienne (boktryckarfa-

milj) 1,545; — signet

A 1,546, 1,547.

Etienne, S:t, första jern-

väg i Frankrike 1,397 ;— kolgrufvor 3,17 8;— silke, torkinrätt-

ning 6,366; — stam-

mar af sigillaria i

kolgrufvorna A 3,17 9

;

— (Thimonniers hem-
ort) 6,478; — vapen-

fabrik 6,103.

Etioper, beryll 3,250; —
bygnader 1,202; —
ebenholts 6,285.

Etiopien, ädla metaller

4,261.

Etruria (porslinsfabrik)

4,389, 4,393.

Etrurien, se Etrusker.

Etrusker, alfabetets ur-

sprung 1,501; — an-

vändning af hvalf

1,214; — bygnader af

sten 1,221; — guld-

smycken 6,257; —
konstverk 1,143; —
kultur 1,144, 1,316;—
kärl 1,113; — lands-

vägar 1,389; — ler-

kärlstillverkning
4,347 ;

— marmor-
brytning 3,49; —
mynt 1,132; — na-

turvetenskaper 2,9 ;
—

skilnad från pelasger

1,215; — städer 1,336.

Etsbetningstryck 5,530.

Etsbetor 5,530.

Etskonst 1,631, 1,633.

Etsmaner 1,667.

Etsmedel 1,642.

Etsning i kalksten 1,661

;

— i koppar 1,622,

1,6 36; af Bois-

sére 1,636; — —
landskap, efterbild-

ning i träsnitt A
1,640; — i sten

1,662, 1,667; — i ädla

metaller 6,27 5; — på
glas 4,53 7.

EtsningsapparatA 1,6 37.

Etsningstryck 5,528.

Etyl 5,500.

Etylalkohol 5,15.

Etyljodid 5,500.

Etyloxid 5,148.

Etylrosanilin 5,500.

Eubalaena australis

3,576.

Eucalyptus 3,455; —
globulus 3,455; — ro-

busta 3,455.

Eufon (orgelstämma)

2,544.

Euforbiaceer 5,229,

5,399.

Euforbier 5,419.

Eufratländerna 1,143,

1,205; — galläplen

5,496.

Eugenglans 3,93.

Eugenia caryophyllata

5,299; — malaccensis

3,455.

Euklides, om bokstafven

H 1,501; — om lju-

sets natur 2,216; —
om synen 2,289.

Euler, L. (matematiker)

2,12, 2,13, 2,57,2,250,

2,266, 2,304, 2,326,

2,549.

Eumenes (konung i Per-

gamos), bibliotek

1,440; — pergamen-
tets uppfinning 5,452.

Euphorbiaceer, se Eu-
forbiaceer.

Europa, kultur 1,82,

1,143; — mått 1,136;— qvicksilfverafkast-

ning (statist.) 4, 2 5 3

;

— stormar 3,521.

Europa (myt.) 3,37 7.

Eurykleia (Odysseus'

sköterska) 3,37 9.

Euston square (telegr.

hist.) 2,416.

Evaisda (vejde) 5,491.

Evans, O. (maskinfabri-

kant) 1,396,2,583,6,5.

Evershott street (pneum.

brefbefordr.) 2,178.

Excenterskifva (ångm.)

2,587, 2,588; — cir-

kulär, med excenter-

stång A 2,587; — för

expansionsslid A
2,588.

Excenterstång (ångm.)

2,579.

Exhaustor (gasberedn.)

5,333, A 5,335; —
Powels klockexhau-

stor 5,333.

Expansion (ångm.) 2,583;— föränderlig 2,584.

Expansionskulor (eldv.)

6,83.

Expansionsslid (ångm.)

2,587; — excenter-

skifva A 2,588.

Experiment, fysikaliskt,

infördt af araberna

1,147.

Exstirpator (såningsma-

skin) 3,294, 3,301, A
3,307.

Extrakt 5,225.

Extraktivämnen 5,169.

Extraktor (bakladdnings-

gevär) 6,86.

Eyck, J. van, kopparstick

1,631; — målade lin-

netapeter 5,541.

Eyl, A. (arkitekt) 1,261.

Eytelwein (ingeniör)

6,13.

Ezekiel, om antimon-
glans, använd som
försköningsmedel

4,183.

F.

Eaba (prest) 6.267.

Eaber (firma för blyerts-

pennstillv.) 3,156,

4,685, 4,686.

Eabri, F. (skriftställare)

6,2.

Fabri, Johan (boktryc-

kare) 1,598.

Fabricius (kemist) 4,596.

Fabrikanthus 1,34 7.

Fabriksguld 4,2 71, 4,315.

Fabriksort 1,368.

Fabriksstäder 1,36 9,

Fabriksväsen 6,5 71.

Fackelsignal 2,402.

Fackeltelegraf A 2,402.

Facsimile af en etsad

plåt af Boissére A
1,635; — af ett gam-
malt träsnitt efter

teckning af A. Diirer

A 1,606; — af ett

t
porträtt i grafstickels-

maner A 1.6 34; — ur

den 3 6-rådiga bibeln

A 1,540; — ur den
42-radiga bibeln A
1,539; — ur en ja-

pansk bok A 1,620,

1,621 ; — ur Katolikon

A 1,541.

Faenza, majolikatillverk-

ning 4,362, 4,364,

4,366.

Faeton (Auroras häst)

3,370.

Faeton (vagn) 6,329.

Fagara piperita 5,215.

Fagott 2,528, 2,530, A
2,531, 2,538.

Fagus sylvatica 3,404.

Fahamte 5,96.

Fahlerz (mineral) 3,95,

4,193.

Fahlerzmalmer 4,194.

Fahlström, A. (förestån-

dare för Rörstrands

porslinsfabrik) 4,399.
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Fahnehjelm, A. L., tele-

grafapparat 2,448.

Fahrenheit (fysiker)

2,321; — termometer-
gradering 2.556.

Faience å niellure 4,372

;

— d'Oiron 4,372; —
emaillée 4,339; —
fine 4,339; — Henri
deux 4,372.

.Fairbairn, nitmaskin

6,26, A 6,27.

Fair-bengalbomull 6,357.

Faire la chimie (porslins-

tillv.) 4,381.

Fajans 4,356, 4,362,

4,414; — af Luca
della Robbia A 4,362;— fabulösa pris 4,373;— fin 4,339, 4,417;— från OironA 4,3 7 2

;

— gammal svensk

-4,403; — Ginoris

4,365; — konst-

4,395; — namnets
Mrledning 4,a64; —
ordinär 4,421; — per-

sisk skål A 4,356; —
tysk, från 16:e årh.

A 4,359; — vanlig

4,339.

"Fajansfabriker, engelska

(statist.) 4,394.

Fajansfat, emalj eradt A
4,371; — tryckt, från

Marieberg A 4,402.

Fajanskanna från Rönen
A 4,367.

Fajanskors med näbb A
4,421.

Fajansmålning 4,374.

Fajanstillverkning,

Frankrikes 4,366,

4,395; — Hollands

4,373, 4,374; — Ita-

liens 4,3 6 ;
— spansk-

morisk 4,359; —
Tysklands 4,396.

Fajanstryck 5,528, 5,530.

Fajansugn A 4,420; —
Morloks 5,370, A
5,371.

Fakt (hattm.) 6,541.

Faktbåge 6,540.

Faktmaskin A 6,544,

6,545.

Fäktning A 6,540.

Falang 6,39.

Falcovasa, marmorbrott

3,46.

Falkenau (bergsstad)

3,89; — brunkolsflöt-

ser 3,181.

Falkenerare 3,467, 3,471.

Falkjagt 3,471, 3,499.

Falklandsöarna, säljagt

A 3,585.

Falkner [i texten orätt

Folkner] (bokbindare)

6,509.

Fallande (bergsbr.)

3,138.

Fallborr 3, 6 8;— fabiansk

A 3,73, 3,75; — Kinds
A 3,68.

Fallhammare (spiktillv.)

6,173.

Fallkammar (spinn.)

6,400.

Fallmaskin, Atwoods
2,95.

Fallregel (lås) 6,146.

Fallrörelse 2,94; — la-

gar 2,95.

Fallskärm (luftb.) 2,139;— Cockings 2,140; —
Robertsons A 2,139,

2,140.

Fallvaskverk 4,63.

Falmouth (skepp) 3,529.

Falsbock (garfn.) 5,448.

Falsmaskin (bokb.) A
6,512, 6,513; — Dun-
can & Wilsons (boktr.)

1,585; — Franenfel-
ders (bo^b.) A 6,513.

Falsning (blecksl.) 6, 1 9 9

;

—
- (bokb.) A 6,511,

6,512; — (garfn.)

5,448.

Falter (musikhandlare)

1,653.

Falu grufva 3,87, 3,145,

3,149 ;
— schakt 3,112;

— schaktbygnad A
3,145 ; — Stora stöten

3,105, A 3,144, 3,146.

Falujuveler 4,248.

Falun 3,149; — bergs-

skola 4,148; — guld-

tillverkning 4,307; —
hagelgjutning 4,235;— kopparkis 3,95,

4,193; — malmrost-
ning 4,72; — silfver-

tillverkning 4, 2 6 3 ;
—

smaragder 3,250; —
svafvelkis 3,99.

Familj 1,126.

Familj- och religiösa bruk
1,25.

Familj säte, aristokratiskt

1,345.

Famn (mått) 1,136; —
jfr Brofamn.

Faner (snick.) '6,299.

Fanerhyfvelmaskin

6,289.

Fanerskifvor, Sveriges

införsel 1871 3,462.

Fanersåg 6,289.

Fanförare från 15:e årh.

A 6,42.

Fanhafre 3,329.

Fannegrer 1,74; — ele-

fantjagt 3,498 ;
— hus-

gerådssaker A 1,111;

musikinstrument

2,480; — tatuerings-

sätt A 1,74; — va-

pen A 1,103, 1,104.

Fanor 6,106.

Fanstammen, se Fan-
negrer.

Fantasibindningar (väfn.)

6,440.

Fantasipapper 5,552,

6,524.

Fantasispik, graverad

6,173.

Fantasiväxter (ornament)

1,265.

Fantaskop, Robertsons
A 2,272, 2,273.

Fara (bergsbr.) 3,121,

3,122, 3,138.

Faraday (fysiker) 2,13,

A 2,388, 2,393, 2,416,

2,451, 4,32.

Farao (häst. hist.) 3,37 2.

Faraondynastin, den 18:e,

lerkärlsfynd från 4,349.

Farin (sockertillv.) 5,69.

Farina (eau-de-cologne-

fabr.) 5,304.

Farkonst (i grufvor) A
3,124.

Farmaceut 5,217.

Farmakopol 5,217.

Farnese, Paolo (påfve)

6,263.

Farsta (egendom), Gu-
stafsbergs porslinsfa-

brik 4,403.

Fasan 3,366, 3,367 ; 3,467,

3,473, A 3,488.

Fasanjägare 3,467.

Fasetter (ädelstensslipn.)

3,266.

Fasis, trakten omkring
(fasanens hemland)

3,366.

Faskiner 1,391.

Fasoneringsmaskin
(hattm.) 6,341.

Fasonjern 4,99.

Fasonörer (solfjäders-

tillv.) 6,321.

Fat (mått) 1,136.

Fata morgana 2,2 39, A
2,240.

Fatburar 1,305,

Fattigbibeln, se Biblia

pauperum.
Fattighus 1,357.

Fattigmansguld 4,221.

Fattillverkning 6,293.

Fattoriner (halmflätn.)

6,339.

Fauces (rom. bygn.)

1,338.

Fauneuse (spetstillv.)

6,471.

Faust (dikt af Goethe)

5,8.

Faust eller Fust, Jo-

hann (boktr. hist.)

1,532, 1,533; — jfr

Fust.

Favorite (slott), fajans-

servis 4,374.

Favrel, maskin för me-
tallslageri 4,656.

Fay, Du, se Dufay.

Fayal, apelsiner 3,349.

Fayence (stad) 4,364.

Fayet (stenograf) 1,515.

Fayum (Egypten), konst-

gjord sjö och laby-

rinten 1,201.

Fé (Santa) de Bogota,

smaragder 3,248.

Februcci (uppfinnare af

rörliga nottyper) 1,590.

Fécamp, klosterkyrka,

den första kända kyrk-

orgeln i Frankrike

2,541.

Fechner (fysiker) 2,13.

Federigo (köpman), or-

seljens öfverförande

till Europa 5,488.

Federweissen (dryck)

5,172.

Feggingmaskin (skom.)

6,531.

Feilner (kakelugnsfabri-

kant) 4,396.

Felb 6,454, 6,539.

Feldberg, försök med
signalpost 2,403.

Felipe, San, grufvor

3,162.

Felis antiqua 1,10; —
spelaea 1,10.

Feliz, San, pappersfabrik

1,442.

Fellenberg, Der zweispitK

(bergkristall) 3,258.

Fells system (jernvägs-

bygn.) 1,404.

Felsitporfyr 3,14, 3,33.

Felsö-Banya, guldgrufvor

4,305.

Femnålstelegraf 2,417,

Fenhralar 3,577, i
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Fenicer, bernsten 3,255

;

— betydelse 1,142,

1,143 ;— bronsarbeten

3,85; — bjrgnadskonst

1,216, 1,220; — färger

4,653, 5,481; — glas-

tillverkning 4,488; —
griifbrytning 3,87; —
handtverk 1,315; —
härkomst 1,210; —
kemi 4,4, 4,5 ;

—
konststil 6.248; —
kultur 1,143; — mynt
4,274:— purpur 5,486;— rökelsenandel

5,292 ; — silfverexport

4,261; — sjöfärder

1,122; — skrifkonst

1,481, 1.498, 1,512;— taktäckning 1,32 9;— tönnhandel 4,2 38;— uppfinningar 2,9;— vattenledningar

1,381; — vinodling

3,353 ;— väfnadskonst

6,349; — åkerbruk

3,276; — ädelstenar

3,250.

Fenicien, se Fenicer.

Fenkål 3,339.

Fenkålsolja 5,299.

Fenomen, elektriska

2,338; Edlunds
teori 2,342; — fy-

siska 2,15; — kemi-
ska 2,15.

Fenton, lerkärlsfabriker

4,394.

Fenyl 5,500.

Fenylbrunt 5,504.

Fenylrosanilin 5.500.

Fer (jern) 3,86.

Ferchl (hoforganist)

1,657.

Ferchl (professor) 1,65 7.

Fére, La, fransk artilleri-

kommission 6,53.

Fermat, de (fysiker) 2,1 2,

2,217.

Ferment 5,140.

Fernambukholts 3,458.

Fernando, Don (Colum-
bus' son) 1,150.

Fembock 5,490; — äkta

3,458.

Fernel, gradmätning 2, 3 4

.

Fernissa A 5,394, 5,411;— asfalt- 5,413; —
kopal- 5,4 13; — kopal-

terpentin- 5,414; —
linolje- 5,412; — lä-

der- 5,414; — olj-

5,412; — oljlacks-

5,413; — sandaraks-

1

5,413, 5,414; — schel-

lack- 5,413; — sprit-

5,412; — spritlacks-

5,413; — terpentin-

5,412; — terpentin-

lacks- 5,414; — ter-

pentinoljlacks- 5,414.

Fernissfärger 4,683.

Fernstein, handelsväg

2,519.

Ferolia guianensis 3,458.

Férouelle Fils, Saphore
& Gillet, tyllbrode-

ringsmaskin 6,491.

Feroze (turk. namn på
turkos) 3,252.

Ferraccia (venez. glas-

perltillv.) 4,525.

Ferrand, Thimonnier,
G-ermain, Petit & Comp.,
symaskinens första an-

vändning 6,47 8.

Ferrara, porslinstillverk-

ning 4,375.

Ferrara, Andrea (kling-

smed i Toledo) 6,12 8.

Ferridcyankalium 4,6 62.

Ferro (palats i Venezia)

A 1,341.

Ferroeyankalium 4,662.

Ferrum 3,86, 4,39.

Ferté, La, sous Jouarre,

qvarnstenar 3.5.9, 5,28.

Ferula asa foetida A
4,548.

Ferulabuske (eldens hist.)

4,574.

Fetmats 3,14 6.

Fett 3,314, 5,261, 5,264,

5,342; — användt till

gas 5,343.

Fettgås 3.59 3.

Fetthud "5,43 9.

Fettsyra 5,284.

Fettämnen ur djurriket

5,266.

Feuchéres (arkitekt)

1,282.

Fiale (grek. dryckeskärl)

4,346.

Fialer (på stolskarmar)

1,264.

Fiasco (flaska) 4,532.

Fibrer 6,334.

Fibrin 5,18.

Fibrous slab (konstgjordt

trä) 6,494.

Fibula, etruskisk A6, 2 5 5

.

Ficeleur (vinbuteljering)

5,182; — au fil de
fer 5,182.

Fickfiol 2,515.

Fickknifvar, beståndsde-
lar A 6,133.

Fickkronometer 6,235.

Fickspektroskop 2,253.

Fickur 6,214; — från

16:e årh. A 6,217; —
inrättning A 6,22 7 ;

—
tillverkning 6,245.

Ficus elastica 5,419,

5,425.

Fidias, Pallas Atenes
bildstod 1,218. .

Fidjiöarna, inföding A
1,17, 1,20.

Fidon (uppfinnare af vig-

ter) 2,7 7.

Fie, lausa (lösören) 3,380.

Field (entreprenör), un-

dervattenskabel till

Amerika 2,439.

Fieldhead (Priestleys

födelseort) 4,23.

Figino (ital. mästare i

damaskeringskonst)

6,122.

Figuier (kemist) 5,62.

Figurframställnmgar (or-

nament) 1,263.

Fikentscher (kemist)

3,228.

Fikon 3,351.

Fikonträd 3,401.

Filar 6,139; — tillverk-

ning 6,141.

Filatorier (silkesberedn.)

6,365.

Filé (ö), tempel A 1,202.

Filette (bokb.) 6,506,

6,507, A 6,522; —
(kardmaskin) 6,37 8.

Filfras 1,11.

Filhuggare 6,141, 6,143.

Filhuggning, Sheffield A
6,142.

Filhuggningsmaskin

2,601, 6,3, 6,143.

Filigran 6,256, 6,274;— fodral för visitkort

A 6,275.

Filigranglas A 4,527.

Filip af Macedonien, för-

tjenst om krigskon-

stens utveckling 6,39.

Filip den sköne, kyller

6,113.

Filip den ädelmodige,

harnesk 6,115.

Filip II (af Spanien), skif-

ferskrift 1,510, 1,511.

Filipdor (mynt) 4,27 6.

Filippinerna 1,142; —
gräns för tobaksodling

5,112; — manilaham-
pa 6,40 7; — palm-
socker 5,72.

Filippus (mynt) 4,27 6.

Filipstad, bergsbruk 3,8 9.

Filisteer 1,211.

Fillon, undersökningar
om faience d'Oiron

4,37 2..

Filmaskin (nåltillv.)

6,184.

Filningsarbeten 6,35.

Filosofi 1,24.

Filostratos (krut. hist.)

4,627.

Filsmed 6,141.

Filt 1,462; — lackerad

6,547; — tillverkning

6,538.

Filter och filtrering A
2,17; — jfr Filtrum.

Filthattar 6,5 3 9;— glans-

lösa 6,543; — glätt-

ning A 6,545.

Filtkärna (hattm.) 6,541.

Filtmakeri 6,539.

Filtmaskin A 6,544,

6,545.

Filtning (hattm.) 6,540.

Filtrer (sockertillv.) 5,62.

Filtrering A 2,17, 4,9,

4,50; — (sockertillv.)

5,52, 5,61.

Filtreringsbassäng, ro-

mersk A 1,383.

Filtrermedel 4,50.

Filtrerpapper 1,463.

Filtrerpress (lervaru-

tillv.)A4,418,A4,419.
Filtrum 4,50, A 4,51 ;

—
jfr Filter.

Filtskor 6,539.

Filtsulor 6,539.

Filttofflor 6,539.

Finfrottör (spinn.) 6,-397.

Finförspinnare 6,397.

Finförspinnmaskiner

6,383, 6,397.

Fingalsgrottan 3,35.

Fingerborgsblomma A
5,239.

Fingerborgsört 5,237.

Fingerbredd (mått) 2,25.

Fingerfack (handsktillv.)

A 6,534.

Fingerringar A 6,251.

Fingerstång (skördema-

skin) 3,311.

Finiguerra, se Maso Fi-

niguerra.

Finissör (urtillv.) 6,244.

Finjord 3,284.

Finkarda (spinn.) 6,378,

6,379.

Finkardmaskin (spinn.)

A 6,379.
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Finkelolja 5,146, 5,301;— sÖnderdelningsal-

ster 5,147.

Finkenwerder (ö), kolje-

fiske 3,569.

Finland, guld 4,307; —
harjagt 3,482; — la-

brador 3,255; — laf-

bränvin 5,159; — lin

6,360; — perlmuslor
3,545'; — skogsareal

3,402; — smältugnar
(jern) 4,81; — stads-

planer 1,374 o. f. ;
—

tenn 4,240; — tjär-

tillverkning 3,451; —
trädgårdsplaner 1,3 78;— trävaruhandel

3,453.

Finnar, passiv ras 1,22,

1,23.

Finow (höfding på Ton-
gaöarna; skrifk. -hist.)

1,479.

Finsilfver 4,269.

Finska kyrkan (Stock-

holm), orgelverket

2,544.

Finslipning 6,136.

Finspinning 6,376.

Finspinnmaskin 6,385,

6,399; — för lin A
6,400, A 6,401.

Finspång (jernverk) A
4,143, 4,146; — arbe-

tarbostäder 1,351; —
kanoner A 4,144, 6,65.

Finstermiinz, handelsväg

2,519.

Finvalsning (pappers-

tillv.) 1,454.

Fiol 2,510 o. f.; — ara-

bisk A 2,510, 2,511;— beståndsdelar och
teori 2,515; — gam-
mal, med stråke A
2,515; — klassisk

form A 2,5 1 5 ;— stäm-
ning 2,516; — till-

verkning, Italien 2,513;

Tyskland 2,518
o. f

.
; — tysk, från äl-

dre tider A 2,514.

Fiolklaver 2,494, 2,496.

Fiolprincipal (orgel)

2,545.

Fiolqvintar, tvinning

6,554.

Fiolstråke A 2,515, A
2,516.

Fiops (egypt. konung),

första obeliskerna

1,200.

Fioravante, Aristoteles

. (arkitekt) 1,373.

Fioretti (hattar) 6,342.

Fiorillo (konsthistoriker)

5,518.

Fiorito (marmorsort)

3,46.

Fire, fenian (fosfor)

4,589; — liquid 4,589.

Firenze, accademia del

cimento 2,548 ;
— ala-

basterindustri 3,50 ;
—

Arnobron 1,414; — de
första porslinliknande

fabrikat i Europa
4,375; — degli Uffizj

(palats) 1,271; — dom
1,262,1,270; fön-

stermålningar 4,540;— — klocktorn A
1,259; — fajansfabri-

ker 4,398; — glasyr

4,364; — halmflätning

6,338; — katedral, se

dom; — konstverk
(lerv.) 4,363 ; — mo-
saikarbeten 3,26 3; —
Fitti (palats 1,271; —
porslinstillverkning

4,364,4,375,4,398; —
Santa Maria del fiore,

tornets höjd 1,291; —
skönfärgeri 5,483.

Firmus(papp.hist.)l,439.

Firuze (ädelsten) 3,252.

Fischer (myntproberare)

4,146.

Fischer & Mieg, pors-

linsfabrik 4,397.

Fischer, M., porslinsfa-

brik 4,397.

Fischer, Susanna (brodös)

6,268.

Fischer v. Erlach, se

Erlach, Fischer v.

Fisettholts 3,454.

Fisetträ 5,495.

Fisher, broderingsmaskin

6,491.

Fisk, konstgjord befrukt-

ning 3,604; — jfr Fi-

skar.

Fiskar, fossila 3,13, 3,14,

3,15; — giftiga 5,240;
— jfr Fisk.

Fiskare 6,559; — vid

Teiss A 3,552.

Fiskarknop (repsl.)

6,416.

Fiskben 3,574, 3,577,

3,582.

Fiske 1,41, 3,5, 3,269,

A 3^.552; — med
vad i Platafloden A

3,603; — olika slag

3,553.

Fiskeriförening, Berlin

3,554.

Fiskeriintendent 3,555.

Fiskeristadga 3,555.

Fiskfångst, se Fiske.

Fiskgrunden, de lyckliga

3,538.

Fiskguano 3,316, 5,259.

Fiskkött 5,251.

Fiskmagsystem (bygn.)

1,423.

Fiskmjöl 5,259.

•Fiskodling 3,366, 3,604;— inrättning för

konstgjord A 3,606.

Fiskodlingsanstalt,

svensk A 3,609.

Fiskpenslar (fitchpens-

lar) 6,552.

Fiskrom, utkläckning

3,604.

Fiskstjertsbrännare (gas-

brännare) 5,340.

Fiskstjertsform (propel-

ler), Rennies kon-
struktion A 2,53.

Fiskvägar 3,610.

Fistula panis (panflöjt)

2,521.

Fistulae 2,530.

Fitch (borstb.) 6,552.

Fitch, J. (en af de för-

sta ångbåtsbyggare i

Amerika) 2,41.

Fitzroy (amiral) 3,526.

Fixe blanc (färg) 4,446.

Fixstjernor 2,317.

Fizeau, H. L. (fysiker)

A 4,605; — apparat
att mäta ljusets fort-

plantningshastighet A
2,222 ; — förgyllnings-

metod (fotogr.) 4,598,

4,604; — metod för

utrönande af ljusets

hastighet 2,221.

Fjortonfärgsmaskin

5,526.

Fjös (fornn. bygn.) 1,355.

Fjunull 5,474.

Fjäder (jacquardmaskin)

6,445; — jfr Fjädrar.

Fjäder som gödningsäm-
ne 3,317.

Fjäderbuske 6,112.

Fjäderbuskpolyper 3,5 6 6

.

Fjäderdolk, tysk 6,120.

Fjäderfä 3,2 7 3.

Fjäderfäskötsel 3,388.

Fjäderhus med snäcka
(urtillv.) A 6,2 23,

6,224.

Fjäderhustapp (urtillv.)

A 6,222.

Fjäderpenna 6,205.

Fjäderring (myntsl.)

4,287.

Fjädersnällhammare
(smidn.) 6,21.

Fjäderur 6,220.

Fjädrar (vagnm.) 6,329.

Fjällpil 3,402.

Fjällripa 3,488.

Fjällräf 3,485, 3,493.

Fjällskjorta (harnesk)

6,110.

Fjärdsäl 3,486.

Fjärilslarver 3,416.

Fjärsing 3,566.

Flackmejsel (snick.)

6,284.

Flackstickel (träsnid.)

1,610.

Flageolettoner 2,470.

Flaggor 2,402.

Flaggsignal 2,403.

Flambergare, schweizi-

ska (vapen) A 6,106.

Flamel, Nicolas (alke-

mist) 4,8.

Flammersheim (tapet-

fabriksfirma) 5,549.

Flamugn 4,72, 4,129,

4l55, A 4,229; — för

framställning af alumi-

nium A 4,333; — för

röstning af zinkblende-

malm A 4,149.

Flandern, lin 6,360; —
skönfärgningskonst

5,483;— tegeltillverk-

ning 4,410; — väfve-

rier 6,350.

Flanell 6,353.

Fiats (stålpennstillv.)

6,208.

Flaxman (bildhuggare)

4,388.

Fleischmann (boktrycka-

re) 1,548.

Fleischtraube (drufsort)

5,169.

Fleur, la, de Sillery (vin-

sort) 5,181.

Fleurs (spetstillv.) 6,471.

Flinsch (pappersfabri-

kant) 1,476; — fabrik

i Freiburg, holländar-

salen A 1,451; — —
i Penig, maskinsalen

A 1,475.

Flinta, redskap 1,88; —
surrogat för sand vid

lergodstillverkning

4,408; — såsom eld-

don 4,577. 4,578; —
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tändämne för eldvapen

6,81; — verktyg 1,58.

Plintglas 4,486, 4,491.

Plintglasprisma 2,244,

2,253.

Flintknif, funnen på Eu-
gen A 1,89.

Flintlås (eldv.) 6,81.

Plintporslin 4,400.

Flintstycken funna i

kjökkenmöddinger

1,11.

Plintyxor 1,94.

Flittermessing 4,222.

Flocksilke 6,364.

Plod 3,503.

Ploda kyrka, ornament
A 1,307.

Ploder, jordens största,

jemförande samman-
ställning 3,503, A
3,504; — vattenstån-

dets aftagande 3,398.

Plodfiske 3,594.

Flodhäst 1,11, 3,16,

3,366, 3,497, 6,307.

Flodtullar 6,565.

Plogiston 4,18, 4,27.

Flor (väfn.) 6,454.

Florentinlack 4,682,

4,683.

Plorettsilke 6,364,6,451.
Florida, tobak 5,115.

Flotte 1,115; — (skogs-

sk.) 3,426.

Flottning af virke 3,426.

Flottningschef 3,42 6.

Flottör (ångm.) 2,589; —
(urtillv.) 6,213.

Fludd (mekaniker) 2,548.

Fluga (propeller) A 2,47.

Fluga, spansk 5,224.

Flugsvamp 1,46, 5,237.

Fluidum, elektriskt"

2,341; — galvaniskt

2,367.

Flundra A 3,564.

Fluor 3,314, 4,39, 4,479.

Fluoraluminium 4,331,

4,332.

Fluorkalcium 4,44.

Fluorkiselgas 4,23.

Fluorsilicium* 4,330.

Fluorvätesyra 4,24, 4,44,

4,50, 4,537.

Fluss (bergsbr.) 4,7 4;— (glasmassa) 4,430,

4,483.

Flusspat 3.236, 3,254,

4,44; — gul 3,251.

Flustror (polyper) 3,566.

Flute harmonique (or-

gelstämma) 2,544.

Flyer (förspinnmaskin)

6,383, 6,397.

Flygel (musik, instr.)

2,493, 2,496, 2,497.

Flygmaskin 2, 1 2 7 , 2, 1 2 8

;

— BlanchardsA 2, 1 2 8

.

Flygsand 3,290.

Flygsandsplanteringar

3,403.

Flying Childers (häst)

3,375.

Flyttblock A 3,17,3,31;— vid MontheyA 3, 3 1

.

Flyttning af bygnader

1,373; — jfr Fort-

skaffningsmedel.

Fläderblommor 5,8 6.

Flädermössguano 3,320.

Fläkt (herzogska lam-

pan) 5,322; — (qvarn)

5,25.

Fläktmaskiner (hattm.)

6,540.

Fläns (harnesk) 6,113.

Flänsning(säljagt) 3,586.

Flätarbeten 6,336.

Flätkonst 1,17 5.

Flätmatta 6,416.

Flätning 6,334, 6,336;— jfr Halmflätning,

Korgflätning.

Flätor (halm-) 6,338; —
färdigberedning 6,344.

Flätvaruindu stri 6,337.

Flätverk 1,69, 6,528.

Flöjt 2,480, A 2,531,

2,532, 2,538.

Flöjtblåsare (Yaucansons
automat) 6,2 39.

Flöjtpipor 2,474.

Flöts 3,101, 3,103, 3,138.

Flöttener, miniatyrkonst

6,267.

Fnöskdosor 4,5 7 7.

Fnöske 4,577, 4,578.

Fnösksvamp A 4,5 78.

Focus (brännpunkt)

2,262.

Foder (svarfstol) 6,310;— (väfn.) 6,452.

Foderbeta 3,334.

Foderodling 3,3 39.

Foderväxter 3,344.

Fodral för visitkort i

filigran af Forte i

Milano A 6,2 75.

Fodraltillverkning 6,496.

Foex (ingeniör) 2,201.

Fogolino, Marcello (må-

lare), förtjenster om
kopparsticket 1,631.

Fohi (kejsare, uppfinnare

af den kinesiska skrif-

ten) 1,493.

Fokien (kejsare, luftb.

hist.) 2,130.

Fole kyrka 1,303, Al, 304.
Polio (boktr.) A 1,562.

Folium (juvelerark.)

6,275.

Folk, aktiva 1,21, 1,138,

1,141; — — kultur-

hem 1,22; ut-

bredning 1,24; — pas-

siva 1,21,1,137,1,141;
typ A 1,22.

Folkbanker 6,575.

Folkliteratur, forna da-

gars 1,163.

Folkskrift, egyptisk

1,496.

Folkstam, germanisk

1,15; — romansk 1,15;

— slavisk 1,15; —
uppkomst 1,128.

Folktyper, AfrikaA 1,16

;

— Amerika A 1,17;— Asien A 1,16; —
Australien A 1,17; —
SöderhafsöarnaA 1,17.

Folkvandringar 1,142.

Fond (spetstillv.) 6,471.

Fonder (lerv.) 4,430.

Fondfärger (porslins-

tillv.) 4,395.

Fondutryck (tapettillv.)

5,543.

Fonografi 1,513.

Fonolit 3,16, 3,34, 4,483.

Fonrobert (uppfinnare af

ullmosaik) 5,421.

Fonrobert & Eeimann,
kautsjufabrik 5,42 3.

Fontainebleau, sandlager

4,491.

Fontana, O. (majolika-

målare) 4,364, 4,365.

Fontana, P. (kopparstic-

kare) 1,632.

Pontenay (juvelerare)

6,27 2; — smycken i

grekisk stil A 6,271.

Fontäner (fyrverkeri)

4,637.

Porbach, borrningsar-

bete 3,72.

Forchhammer (arkeolog)

1,11.

Fordra (grufspråk) 3,121.

Forell 3,598, 3,607.

Forellsprång 3,599.

Foresi (doktor), under-

sökningar om det äld-

sta porslinet 4,37 5.

Form (boktr.) 1,561; —
för hålglaspjeser A
4,513; — (konststil)

6,248.

Formare (papperstillv.)?

1,462.

Format (bokb.) 6,512 ;
—

(boktr.) 1,561, l,562v

Formation, devonisk

3,14; — eruptiv3,14;
— geologisk 3,12 o. f. ;..

— permisk 3,15, A
3,17 ;

— primitiv 3,13,

3,14, A 3,17;— primär

3.13, 3,14; — qvartär

3,13, 3,16 ;
—: sekundär

3,13,3,15; — silurisk

3.14, A 3,1 7;— tertiär

3,13, 3,16, A 3,17; —
yngre silurisk 3,14.

Pormbräde (klockgjutn.)

4,206.

Pormduk (papperstillv.)

1,466.
*

Formel, kemisk 4,43.

Formering (bokb.) 6,521.

Formförändringsmaski-
ner 6,8.

Formkar (papperstillv.)

A 1,455, 1,462.

Formlikhet (kemi) 4,32.

Formning (hattm.) 6,543,

6,546; — (jerntiliv.)

4,130.

Formningsmaskin
(skom.) 6,531.

Formor (jerntiliv.) 4,89.

Formpress för hornknap-
par A 6,318.

Formsand (jerntiliv.)

4,130.

Formstickel (färgn.)

5,528.

Formsystem, arkitekto-

niska 1,181.

Formulär till ett korrek-

tur A 1,564.

Fornsaker, nordiska,

bronsåldern 1,98, A
1,99.

Forselles, J. H., af (bergs-

hauptman), om Sala

silfvergrufva 3,148,

6,16 (Forsell är tryck-

fel i texten).

Forslingsmedel för vir-

ke 3,424; — jfr Fort-

skaffningsmedel.

Porst (maskinpressfirma)

1,586.

Först, J. (ingeniör), ce-

menttillverkning 4,440.

Forte i Milano, fodral

för visitkort i filigran

6,275.

Fortepiano 2,495.

Fortin, dosbarometer A
2,116.
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Fortplantningsdrift 1,30.

Fortplantningshastighet,

ljusets 2,2 2 2.

Fortskaffningsmedel

1,115, 1,120; — jfr

Flyttning, Forslings-

medel.

»Fortsätta till oändligt

djup» (bergsbr.) 3,138.

Fortune (botanist) 5,88.

Forum (torg bos romar-

na) 1,226; — roma-
num 1,371, A 1,372.

Fosfat 3,287, 3,321.

Fosfor 3,314, 4,18, 4,21,

4,39, 4,41, A 4,573,

4,583 O. f., 5,2, 5,6,

5,236; — amorf 4,589;— apparat för gjutning

A 4,589; — egen-

skaper 4,589 ; — fram-

ställning 4,586; —
förekomst 4,485; —
press för renande A
4,588; — ren 4,589;— röd 4,589; — —
apparat för tillverk-

ning A 4,590; — till-

verkning- (statist.)

4,589; — ugn för be-

redning A 4,587; —
upptäckt 4,583.

Fosforbrons 6,49.

Fosforelddon 4,582,

4,590.

Fosforescens, hafvets

3,530.

Fosforit 3,321, 4,434,

4,586.

Fosfornekros 4,591.

Fosforstickor 4,590.

Fosforsyra 3,284, 4,43,

4,585, 5,3; — glasig

4,586.

Fosforsyrligbet 4,585.

Fosfortändstickor 4,590.

Fosforväte 4,585; —
eqvivalent 4,41 ; — ut-

veckling A 4,585.

Fossil 3,9, 3,13.

Fot (mått) 1,136, 2,26;— egyptisk 2,25; —
hebreisk 2,25.

Fot på en kolmila 3,443,

A 3,447.

Fothergill (fotograf)

4,614.

Fotogalvanografi 1,625.

Fotogen 3,182, 5,319,

5,349, 5,352, 5,412;
— ljusstyrka 5,356.

Fotogenlampor 5,314.

Fotografering, förbere-

dande operationer

4,605; — med kollo-

dium 4,60 7; — på
torra vägen 4,613; —
jfr Fotografi.

Fotografi 1,169, 1,613,

2,294; — apparat

4,599; — bilder, po-

sitiva och negativa

4,606; — låda för

glasskifvors förvaring

A 4,615; — naturlig

2,359; — oförstörbar

4,618; — positiva

bildens utveckling A
4,611; — Pouncys
kolmetod 4,618; —
på kollodium 4,604;— på papper 4,604;— på trä, erkeengeln

Mikael A 4,623; —
redskap 4,607 ;

— tan-

ninmetod 4,614; —

•

torrmetod 4,616; —
uppfinning A 4,595;— uranmetod 4,619;— ögonblickliga bil-

der 4,616; — jfr Fo-
tografering.

Fotografiatelier A 4,603.

Fotografibilder, fixering

4,605.

Fotografipapper, bered-

ning A 4,606.

Fotokemi 4.596.

Fotokoppartryck 1,625.

Fotokromi 4,624.

Fotolitografi 1,669.

Fotometer, Bunsens
5,309; — Eitchies

5,308; — Eumfords
5,308.

Fotometri 2,223, 5,307.

Fotoreliefförfarande

4,618.

Fotoskulptur 4,624.

Fototypi 1,625.

Fotozinkografi 4,622.

Fotrymning (kolmila)

3,444.

Foucault (fysiker) 2,13;— elektrisk lampa
2,37 7; — metod för

utrönande af ljusets

hastighet 2,221,2,223;— pendelexperiment

2,99, A2,100, 2,101;—
spegelteleskop 2,3 1 1

;

— upptäckt angående
prismat 2,249.

Fougt (boktryckare)

1,600.

Foularder (ostindiska

näsdukar) 5,533.

Foulke, Port, hvalross-

hjord 3,588.

Fourcroy (kemist) 4,27.

Fourdrinier (maskinpap-
persfabr.) 1,464.

Fourneyron, turbin 2, 1 9 0,

6,7.

Foxhunter (häst) 3,375.

Fowler (byggare af den
underjordiska jernba-

nan i London) 1,408.

Fowlers lokomobil och
ångplogA3,302, 3,303.

Frasnckel, tapetfabrik

5,550.

Fraktionering (limtillv.)

5,454.

Frakturstil (boktr.) 1,551,

A 1,552, A 1,553.

Framhärd (jerntillv.)

4,87.

Framladdning 6,65.

Framladdningskanon, en-

gelsk, 9-pundigA6,65;
9-tums A 6,50 ;— österrikisk 6,64.

Frammatare (symaskin)

6,486.

Framställe (masugn) 4,88.

Framvals (spinn.) 6,390.

Francesco Xanto Avelli,

se Avelli.

Francesco I af Medici
(porsl. hist.) 4,375.

Franche-comtésmide
4,93.

Franchot (moderator-

lampans uppfinnare)

5,319.

Francisco, San 4,300; —
cinoberlager 4,253.

Franco, Kaffaellino dal

Colle Battista (maj oli-

kamålare) 4,364, 4,365.

Francois (tapettryckare)

5,543.

Francois, J. C. (uppfin-

nare af crayonmane-
ret) 1,641.

Francois, se Frans.

Frank (anläggare af fa-

brik för salttillv.)

3,225.

Frank, S. (glasmålare)

4,540.

Frankenthal, porslinsfa-

brik 4,380, 4,381.

Franker , landthushåll-

ning 3,278.'

Frankfeldskogen 2,152.

Frankfurt am Main, ci-

derförbrukning 5,144;— Gutenberg-Fust-

Schöffermonumentet

A 1,537; — papier-

machévaror 6,499; —
vaxduksfabrikation

5,576.

Frankfurtbron 1,424.

Frankland (kemist) 4,35.

Franklin, B. Tb. 2, 2,13;
— om eskimåernas ko-

jor 1,62; — om luft-

balongen 2,136; —
pennsylvaniska ugnen

5,359; — åskledare

2,14,2,355 o. f., 2,360.

Franklins skifva 2,347.

Frankrike, arbetarbostä-

der 1,348; — artilleri

6,63; — bergsbrukets

produktionsvärde

3,164; — blyerts-

pennstillverkning

4,685;— blysmältning

4,230; — blytillgång

4,226; — bokbinderi

6,504, 6,506, 6,507;— bomullsförbrukning
(statist.) 6,357 ;— bor-

garhus i städerna

1,346;— boskapssköt-

sel 3,364 ; — bruket af

snus 5,107 ; — fabriks-

mässig framställning

af aluminium 4,333;— fajanstillverkning

4,366, 4,395, jfr ler-

godstillverkning; —
fosfortillverkning

4,589 ;
— får och ull-

afkastning (statist.)

6,353; — färgerier

5,484; — gaslysning

5,326; — glasfabriker

4,492; — glasmålning

4,538; — guldets till-

godogörande i gam-
malt silfvermynt 4,310;— guldsmeds- och ju-

velerarkonst 6,261,

6,272; — handeldva-

pen 6,90 ; — hvitbets-

sockertillverkning

5,55, 5,59 ; — invånare-

1,143; —- jagt 3,468

;

— jerntillverkning

4,139; — jernvägssta-

tistik 6,597; — kaffe-

förbrukning 5,84; —
kakaoförbrukning

5,99; — kalifabrika-

tion 4,672; — kalk-

plattor 1,661; — kol-

svaflans tillgodogöran-

de 4,570; — koppar»

stickarkonst 1,632; —
koppartillverkning
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4,192;— kultur 1,148;— lakritsodling 5,225

;

— lergodstillverkning

4,338, 4,359, 4,366,

4,381, 4,394; — linod-

ling 6,360; — linspin-

ning (statist.) 6,399;— litografiska stenar

1,661 ; — maskinfabri-

ker (statist.) 6,36; —
merinofårafvel 6,351;— metersystem 2,32;— myntmetall 4,203;— mönsterpapperstill-

verkning 5,552 ; — na-

tronglas 4,500 ;
— olj-

beredning af vindrufs-

kärnor 5,171; — opi-

umodling 5,130; —
orglar 2,541; — pap-

perstillverkning (sta-

tist.) 1,47 5; — pors-

linsindustri 4,394, jfr

lergodstillverkning;
— qvicksilfvergrufvor

4,252; — russinexport

3,353; — salpetertill-

verkning 4,47 0; — si-

gillacksfabrikation

5,415; — silfverspe-

gelfabrikation 4,522;
— silkesodling 6,351;— skogsareal 3,402;— skogsbrist 4,500;— sockerförbrukning

5,49; — spanskgröna-
tillverkning 4,673; —
stenkolsafkastning

3,191; — svafvelsyre-

fabrikation 4,561; —
tapettillvérkning

5,540, 5,541, 5,545; —
tenngrufvor 4,240 ;

—
tobaksmonopol 5,122;— tobaksproduktion

5,127; — tygtillverk-

ning 5,534; — under
Colberts tid (slutbe-

traktelse) 6,566; —
vaggstenar 1,180; —
vinsorter 5,168;— vin-

tillverkningens värde

5,183; — väderqvar-

nar 2,57 ;
— zinkografi

1,669; — zinktillverk-

ning 4,153; — ång-

maskiner 6,7 ; — äldre

romansk stil 1,232; —
öltillverkning 5,186,

• 5,188; — jfr Frans-
män, Gallien.

Frans (Francois) I (af

Frankrike) 6,263; —
fajanstillverkningens

beskyddare 4,363,

4,366; — ,
förbud mot

boktryckeriers inrät-

tande i Frankrike

1,525; — praktfullt

inbunden boksamling

6,504.

Frans (Francois) II (af

Frankrike), praktfullt

inbunden boksamling

6,504; — silkesodlin-

gens införande i Frank-

rike 6,351; — toba-

kens införande 5,106.

Fransmän, .förbättringar

af qvarnar 5,24; —
hvalfångst 3,58 3; —
kryddnejlikor 5,208;—
jfr Frankrike, Galler.

Fransosträ 3,457.

Franz I (af Österrike),

besök i grufvan Yie-

liczka 3,221.

Franziscekschaktet i

Vieliczka 3,219.

Fraser (ingeniör), kanon-
system 6,50, 6,65.

Fraserburgh, utförsel af

sill 3,557.

FraserfLoden, guldfält

4,300.

Fratres vitae communis
(munkorden) 1,546.

Frauenfeld, pålbygnader

1,58.

Frauenfelder, haft- och
falsmaskin (bokb.) A
6,513.

Frauenhaus (Strassburg),

det gamla uret från

ministern 6,216.

Fraunhofer (optiker)

2,246, A 2,247, 2,248,

2,249,2,267,2,304; —
linier 2,246 o. f.; —
optiska institutet i

Miinchen 2,269 ;
— re-

fraktor i Dorpat A
2,304; — solspektrum
med fraunhoferska li-

nier A 2,248.

Fraxinus ornus 5,223.

Fray Bentos, fabriker

för tillverkning af kött-

extrakt 5,247.

Frazer (ingeniör), anlägg-

ning af Motala meka-
niska verkstad 6,16.

Fredericksburgh (Maurys
födelsestad) 3,52 8.

Frederik II (af Danmark),
pappersbruk 1,444.

Frederiksberg, fajansfa-

brik 4,398.

Fredrik Adolf (hertig),

falkjagt 3,471.

Fredrik den store, se

Friedrich II.

Fredrik I (af Sverige),

gynnare af klädesin-

dustrin 6,47 6.

Fredriksborg, optisk te-

legraf 2,407.

Fredspipa, indiansk A
5,10.8.

Freiberg, Altväterwas-

serleitung 1,383; —
amalgamering 4,262,

4,266; — amalgame-
ringsapparat A 4,266;— bergparad A 3,139

;

— bergverk 3,90,

3,111, 3,143, 4,28; —
brokig kopparmalm
4,193; — hufvudstol-

lar 3,110; — kobolt

4,174; — krutåtgång

3,107; — malmanrik-
ning 4,70; — nickel

4,174; — silfverglans

4,263; — vattenupp-
fordringsverk 3,130;— zinkverk 4,158.

Freiburg, dom (munstern)

A 1,257, 1,261;

åskledare 2,365;

—

hängbro 1,415, 1,424.

Freiburgras (nötbosk.)

3,381.

Freitag (uppfinnare af det

franska låset) 6,154.

Frejusspetsen, observa-

torium 1,404.

Frémy (kemist) 5,2 81.

Frenetos (stämpelskä-

rare) 4,2 76.

Freppa (porslinsfabri-

kant) 4,398.

Fresenius (kemist) 4,32;— om fruktens näran-

de egenskaper 3,349.

Fresneau (kemist) 5,420.

Fresnel (fysiker) 2,13,

2,219, 2,225.

Friburger, Michael (bok-

tryckare) 1,544.

Frickenhaus' metod (hvit-

betssockertillv.) 5,59.

Fridlysningstider (jagt)

3,473.

Friedensville, zinkverk

fi,7.

Friedland, artilleribatalj

vid 6,42.

Friedrich I (eldvap. hist.)

6,81 ; — (porsl. hist.)

4.376.

Friedrich II (den store),

gynnare af jordbruket

3,280; i potatis-

odlingen 3,332 ;

tygtrycksindustrin

5,519; — i slaget vid

Hohenfriedberg A
1,615; — krigskonst

6,41, 6,81, 6,82; —
medicinalförfattning

5,219; — porslinsfa-

brik i Berlin 4,380;— porträttverk om, af

Menzel 1,616.

Friedrich III (kejsare;

vagn. hist.) 6,325..

Friedrichsstrasse, anlagd

efter kompass 2,457.

Friedrich-Wilhelms-

quelle 3,77.

Friedrich-Wilhelmsstu-
teriet i Neustadt 3,3 76.

Friesland, väfnader

6,350.

Frihandel 6,569.

Frihandlare 6,569.

Friktion 2,5, 2,66, 4,576 ;

— glidande 2,67; —
rullande 2,87.

Friktionselddon 1,39.

Friktionselektricitet

2,437; — jfr Gnid-

ningselektricitet.

Friktionsgallervaskverk •

4,63.

Friktionsinrättning, ka-

nonlavett med 2,601.

Friktionskoefficient 2,68.

Friktionständning 4,648.

Friktionständrör 4,649,

6,48.

Fris (kläde) 6,350, 6,353.

Frischen (telegrafinge-

niör), dubbeltelegrafe-

ringsmetod 2,436,

2,437.

Friser (snick.) 6,299.

Friser, ylle- och klädes-

tillverkning 6,420.

Frisering (väfn.) 6,467.

Friseringsmaskin (väfn.)

A 6,469.

Frittning (glastillv.)

4,507; — (porslins-

tillv.) 4,422.

Frittpörslin 4,339, 4,375,

4,380, 4,422. .

Frittugnar (glastillv.)

4,501.

Fritzsch (fysiker) 2,459.

Fritzsche (kemist) 5,498.

Fritzsche (ordnare af

bergsbruket i Ural)

3,152.
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Frixos (myt.) 3,3 84.

Frobenius, Johann (bok-

tryckare) 1,546.

Froissart (krönikskrif-

rare) 4,628.

3Troment-Meuri.ee (juve-

lerare) 6,2 7 2.

Frontignac (vinsort)

5,168; — alkoholhalt

5,180.

Tröst (skogssk.) 3,412.

Frottör (spinn.) 6,397.

Friihburgunder (drufsort)

5,169.

Frukt, användning 3,349

;

— jemförd med 'dgg-

hvitämne 3,349.

Fruktessenser 5,14 7.

Frukthandel 3,348.

fruktodling A 3,343,

3,348.

Truktskiffer 3,53,

Fruktträd, beskäring, för-

ädling, gödning, kopu-
lering, okulering, ymp-
ning 3,352.

Fruktvin 5,184.

Fruktämne (blomdel) A
2,332.

Frundsberg (anförare för

landsknektar) 6,40.

Fruntimmerssjön 3,516.

Frutigerras (nötbosk.)

3,381.

Fryger (vagnm. hist.)

6,324.

Frygien,bebyggarel,2l2;
— hjerpar 1,48 ;

—
landthushållning 3,276.

fryspunkt 2,556.

Fräkenarter 3,17 5.

Frändskap, kemisk 4,20,

4,27, 4,29, 4,51.

Frändskapsteori, elektro-

kemisk 4,29.

Fräs (maskindel) 6,36.

Träsmaskin 6,9, 6,28,

6,35, 6,291; — för

tillverkning af solfjä-

drar A 6,321.

Frölich, tapetfabrik

5,550.

Frömjöl, frömjölskorn

2,331, A2,332,A2,333.
Fröträdsställning 3,407.

Ftalsyra 5,505.

Ftas tempel 1,200, 1,202.

Ftyalin 5,140, 5,143.

Fuchs, tygtrycksmaski-

ner 5,520.

Fuchs (öfverbergsråd,

kemist) 4,542.

Fiichsel, om stenkolsfor-

mationerna 3,186.

Register till Uppfinninga.',

Fucus (färg) 5,488.

Fuentes (grefve) 2,29 9.

Fugara (musik, instr.)

2,538.

Fugger (familj i Augs-
burg) 1,159, 1,348,

3,89, 6,351.

Fuhi (trumpetens hist.)

2,523.

Fuks (glastillv.) 4,50 2;— (kalkugn) 4,43 7.

Fuksin (färg) 5,50 0,

5,514.

Fuktighetsmätare 2,552;— jfr Hygrometer.
Fulafolk, guldgjutning

1,95.

Fullblod 3,3 7 4.

Fullblodshäst 3,374; —
engelsk A 3,3 7 3.

Fullkulor (eldvap.) 6,9 7.

Fulton, R. (byggare af

den första praktiskt

användbara ångbåt)

2,41, 2,48, Tb. 6, 6,6.

Fumarol 3,233; — jfr

Soffion.

Fundament 1,571.

Fiinfkirchen, kollager

3,181.

Furfooz, fornfynd 4,3 40.

Furmiat (drufsort) 5,168.'

Fiirstenau(fargare) 4,6 8 0.

Fiirstenberg (uppfinnare

af elektriskt elddon)

4,581.

Fiirstenburg, porslinsfa-

brik 4,380.

Fiirstenstollen vid Frei-

berg 3,110.

Fiirth, tillverkning af

bronsfärger 4,655.

Furtwangen, urmakar-
skola 6,241.

Furusund, telegraf 2,40 7.

Furuträ 2,462, 4,451 ;
—

använd till klangbot-

ten i pianon 2,499.

Fusarosjön, konstgjord

ostronbank A 3,537.

Fusil (flintlås) 6,81.

Fiissen, fioltillverkning

2,513.

Fust, Jakob (boktr. upp-

finn.) 1,539.

Fust, Johann 1,530,

1,531, 1,533, 1,535,

1,538, 1,539, 1,540,

1,543, 1,544; — och
Schöffer, signet A
1,519; — jfr Faust.

Fustikträ 5,495.

Fyllhus (sockertillv.)

5,68.

mas hoJc. handen 1— 6.

! Fyllning (tvåltillv.) 5,272.

Fyllningsjord (skogssk.)

3,408.

Fyllningsskifvor (knall-

hattstillv.) 4,651.

Fyner (boktryckare i Ess-

lingen) 1,551.

Fyr, linsapparat A 2,26 3.

Fyrbåkar 2,263.

Fyrbäcken, grekiskt A
5,358.

Fyrkanter (boktr.) 1,558.

Fyrkantsharfvar 3,304.

Fyrkantsj ern 4,99.

Fyrklof (laggkärl) 3,437.

Fyrpanna, romersk A
5,359.

Fyrverkeripjeser 4,627,

4,636; — färgning

4,445.

Fysharmonika 2,535.

Fysik 1.23, 2,3, 3,282
;— historia 2,8;—nyare

matematisk 2,74.

Fysikbad 5,507.

Fysiokrater 6,567.

Fysiologi 1,24, 1,49, 2,3;— jfr Färgfysiologi.

Fysostigmin 5,14.

Fytalos (landth. hist.)

3,275.

Fågelberg 3,593.

Fågelbosvampar 5,23 7.

Fågelfångst hos eskimå-
erna A 1,43.

Fågeljagt 3,487.

Fågellim 5,410.

Fågelskinn, användning
3,592.

Fågelspillning 3,319.

Fågelspjut A 1,103.

Fågelspårsskrift 1,49 3.

Fågelögonsträ 3,456.

Fåglar 3,16 ;
— nytta för

skogen 3,416.

Fällning (landth.) 3,318.

Fångbark (skogssk.)

3,415.

Fångstfartyg, amerikan-

ska 3,577.

Fångstmän, norska 3,592.

Fångstsätt (fiske) 3,553.

Fångträd (skogssk.)

3,415.

Får 3,273, 3,364, 3,365,

3,384, 6,348, 6,352,

6,353;— argali- 3,385
;— berg- 3,385; — ber-

gamo- 3,386; — char-

moiseras 3,386; —
cheviotsras 3,386; —
cotswoldras 3,386; —
dishleyras 3,386; —
elektoralras 3,386,

6,352; — engelskt,

långulligt 6,352; —
escurial- 3,386; —
fetthöftadt 3,385; —
fettsvansadt 3,385; —
förädladt 6,352 j

-

—

guinea- 3,385; — hed-

3,386, 6,352; — hun-
da- 3,386; — hög-
lands- 6,352 ; — infan-

tadoras 3,386; — is-

ländskt 3,386; —
krim- 3,386; — kött-

3,386; — landt-, tyskt

3,386, 6,352; — lei-

cesterras 3,386; —
lincolnshireras 3,386;
•— låglands- 6,352; —
marokko- 3,386; —
marsk- 3,386, 6,352 ;

—
mauchampsras 3,386;— merino- 3,386; —
mufflon- 3,385,6,352:— negrettiras 3,386,

6,352; — oxfordshire-

ras 3,386; — padova-
3,38 6 ; — rambouillet-

ras 3,386 ;— shropshi-
reras 3,386; — skäg-
gigt 3,386; — south-

downsras 3,386; —
spanskt 3,381, 6,352;— tamt 3,385;— tibe-

tanskt 3,386 ; — vala-

kiskt 3,386 ; — zackel-

3,386, 6,352; — zau-

pel- 3,386, 6,352.
Fårafvel 3,369.

Fårgödsel 3,318.

Fårherde, tysk, med sin

hjord A 3,384.

Fårklippning A 3,385,

3,386.

Fårskinn 6,535.

Fårskötsel 3,364, 3,386.
Fårtalg 5,266.

Fårull, se Ull.

Fårullsfiber, 400-faldig,

förstoring A 6,367.

Fä (pecunia) 3,380.

Fällknif 6,133.

Fällning (kem.) 4,51; —
(skogssk.) 3,419.

Fält, afjemnande 3,289.

Fältartilleri 4,629, 6,42;— svenskt, kanoner

6,76.

Fältartillerisystem,

svenskt 6,73.

Fältbränning (tegeltillv.)

4,410.

Fältkanon 6,63; — lätt

6,64;— refflad 6,7 5;—
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svensk, granat dertill

A 6,76.

Fältlavett, schweizisk

6,55, A 6,56.

Fältorter, förtimrade A
3,114.

Fältsmedja 6,7 3.

Fältspat 4,44, 4,328,

4,381, 4,40 9; — bryt-

ning i Kina A 4,350;— stampning i Kina
A 4,350.

Fältspatsporfyr 3,33.

Fälttecken 6,10 6.

Fängelser 1,357.

Fänghål, koniska 6,81.

Fängnål (bergsprängn.)A
3,22, 3,24.

Fängpanna(eldvap.)6,81.

Färber (drufsort) 5,169.

Färdigberedning, battars

6,543, 6,546; — hu-

dars 5,448, 5,452.

Färgarek 5,495, A 5,496.

Fargarkonst, ursprung

4,653.

Färgarsumak 5,495.

Färgbad A '5,5 09.

Färgbetor 5,50 7.

Färgek, se Färgarek.

Färger 2,244, 4,652 o. f.;

— adjektiva 5,506 ;
—

anbringande medelst
tryckning 4,390; —
beredning A 4,652; —
flytande 4,402, 4,404,

4,430; vid pors-

linstillverkning 4,392;— förändringar vid

ljussken 5,557; — in-

diska 5,492; — oäkta

5,507; — substantiva

5,506; — tapetmön-
sters 5,556; — äkta

5,507.

Färgfysiologi 5,556.

Färggetapel 5,495.

Färgharmoni 2,287.

Färgkast (tapettillv.)

5,569.

Färgkonst 5,480, 5,484;— historia 5,480; —
teori 5,517.

Färgkulla (färgämne)

5,482.

Färgmulbärsträd 5,494.

Färgning 1,70, 5,440, A
5,480, 5,484; — af

bomull 5,511; — af

hår 5,535; — af hår-

jilt 6,543, 6,546; — af

juvelerararbeten 6,275;
— af linne 5,511; —
af silke 5,510; — af

ylle 5,510; — förfa-

rande vid 5,508; —
teknik 5,508.

Färgoxtunga 5,489.

Färgrifvare, fornegypti-

ska A 4,688.

Färgsnurra 2,2 83, A
2,284.

Färgstift 1,43 7.

Färgstofter, blå, gröna,

gula, röda 5,48 7.

Färgtistel 5,48 9.

Färgtoner 2,245.

Färgtryck 1,591, 1,617.

Färgträ 3,455, 3,462.

Färgvals, elastisk (bok-

tryck) 1,57 2.

Färgväxter 3,325,3,339,
3,344.

Färgämnen 5,498, 5,504,

5,505; — förening

med tågan 5,506; —
kemiska 5,49 7; — mi-

neraliska 5,496 ; — na-

turliga 4,654; — svaf-

velmetaller 4,67 7; —
ur djurriket 5,485; —
ur växtriket 5,487.

Färskningshärd 4,93.

Färskningsmetoder 4,82.

Färskor (tenntillv.) 4,245.

Färskslagg (jerntillv.)

4,91.

Färskvattensfiske 3,594.

Färöarna, egyptiska lås

6,146, 6,148; — eld-

opal 3,253; — kabeljo-

fiske 3,560.

Fästbind (bokb.) 6,517.

Fästningsagat 3,261.

Fästningskanoner, sven-

ska 6,7 6.

Fästningsstäder 1,369.

Föda, animalisk 1,32.

Födoämnen 1,31, 3,270;— konservering 5,255.

Fönster (heraldisk stil)

A 4,540.

Fönster (låstiilv.) 6,162.

Fönsterbly 4,2 33.

Fönsterglas (glassats)

4,508.

Fönsterlister 6,296.

Fönsterläna (fönster-

karm) 1,322.

Fönsterrutor 4,4 90.

Föra kyrka (Öland) A
1,299.

Förband (bygn.) 1,314,

1,320.

Förbrukningsföreningar

6,575, 6,582.

Förbrukningsskatt 6,565.
Förbränning (kem.) 4,17,

4,25, 4,27.

Förbudsystem 6,568.

Förbundsarken 1,212.

Fördelningskolf (varm-

luftsmaskin) 2,606.

Fördelningsslid (ångm.)

2,587.

Föreningar, kemiska, af

första ordningen 4,42;— af andra 4,43; —
af tredje 4,44; — or-

ganiska 5,9.

Föreställare (kanon) 6,44,

6,55, 6,73.

Förflyttningsmaskiner

6,8.

Förglasning 4,42 2.

Förgyllare (urtillv.)

6,244; — (vagnm.)

6,327.

Förgyllning 4,315; —
af papier-machévaror

6,498; —. afbränning

4,317; — (bokb.)

6,519, 6,522; — eld-

förgyllning 4,317; —
Fizeaus metod (fotogr.)

4,604; — galvanisk

2,385; — kall 4,318;—
' uppkomst 1,97; —

våt 4,318.

Förgyllningsarbeten, gal-

vanoplastiska 2,386.

Förgyllningspress(bokb.)

6,510, 6,523, A 6,524.

Förhall 1,217; — till

klostret Lorsch A
1,232; — till Yimala-
Sas tempel i Mont-Abu
A 1,195.

Förhydning 4,200.

Förkalkning 4,25.

Förkarda 6,378.

Förkardmaskin A 6,377.
Förkastningar (geol.)

3,180.

Förkåksning 5,329.

Förladdning 6,98.

Förlag (distilleringsappa-

rat) 4,49.

Förlagsbokhandlare

1,548.

Förmultning 5,142.

Förmälningsgästabud,
forna dagars 1,161,

1.162.

FÖrr och nu (jemforelse)

1,155.

Förruttnelse 5,142.

Förrådssättning (boktr.)

1,565.

Försilfring 4,272 o. f.; —

~

af papier-machévaror

6,498 ;
— galvanisk A

2,385; apparat

A 2,387.

Förskjutning (boktr.)

1,561.

Förskott sföreningar

6,582.

Förspinning 6,37 6.

Förspinnmaskin A 6,383.

Förspringare (hvalfångst)

3,578.

Försteningar af växtfor-

mer 1,3.

Förster (skogstjenste-

man) 3,405.

Förster (tillverkare af

automater) 6,239.

Förstoring, den starkaste

2,328.

Förstuga (bygn.) 1,343.

Förstuguqvist 1,355.

Förstålning af koppar-

plåtar 1,629, 1,690.

Försäkringsanstalter

6,57, 6,582.

Försats (bokb.) 6,517.

Försättare (svarfstol) A
6,309; — löpande

6,313; — (skruftillv.)

6,176.

Försöksarbeten (gruf-

brytn.) 3,113.

Försöksstationer, agri-

kulturkemiska 3,281,

3,315.

Försörjningsanstalter

1,357.

Förtenning 4,135, 4,237,

4,246, 6,196; — på
våta vägen (hvitkok-

ning) 4,136, 4,246.

Förtjockningsmedel,

tryckfärgers 5,528.

Förvittringsjord 3,284.

Förvärmare (bränvins-

bränn.) A 5,154; —
(ångpanna) 6,25.

Förvärmningsugn (glas)

4,510.

Förzinkning af jern

4,134, 4,136.

Förädling af fruktträd

3,352.

F0yn (hvaljägare) 3,577.
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G.

Gaat, se Gat.

Gabbro (bergart) 3,33.

Gabelsberger (stenograf)

1,512, 1,513, A 1,514;— stenografiskt sy-

stem 1,514.

Gades (fenic. koloni)

1,144.

Gadoengan (kaffefaktori

på Java) A 5,80.

Gadus 3,5 60; — aegle-

finus 3,560; — mer-
langus 3,560; — mi-

nutus 3,561; — morr-

hua 3,560.

Gaffel 6,129 ;
— tillverk-

ning 6,132.

Gaffel (diamantslipn.) A
3,266; — (eldvap.)

6,80; — (pendelur) A
6,221 ; — (åkerbruksr.)

3,2 96.

Gafvel å Kölndomens
korsarm A 1,254.

Gafveltak 1,324.

Gagat 3,182, 3,2 36,6,307.

Gagnvirke 3,421.

Gahn, H. (aseptinens upp-

finnare) 1,168, 5,254.

Gahn, J. G. (kemist)

4,585.

Gahnitbetning (färgn.)

5,507l

Gailenreuthhålan, fynd

af djurben 1,9; — ge-

nomskärning, nedre de-

len A 1,10.

Gaillon, slott, fasad A
1,272.

Galactodendron utile

5,286.

Galanterivaror af läder

6,527.

Galatien (fårets hist.)

3,385.

Galbanum (gummiharts)

5,408.

Galenos (ej Galenns)

från Pergamos, fysio-

logiska upptäckter

1,146; — om gifterna

5,229; — om »indiska

saltets» medicinska
användning 5,48; —
om synen 2,289; —
om tvålens använd-

ning 5,263.

Galerugn (salpetersyre-

trllv.) 4,475; —-(svaf-

velsyretillv.) 4,558.

Gales (storm) 3,521.

Galettes (krutkakor)

4,632.

Galilei, Tb. 1,1,154,2,10,

2,11, 2,74, 2,92, 2,95,

2,109, 2,188, 2,299,

2,301, 2,312, 2,313,

2,317, 2,324, 2,325,

2,548, 6.219; — tub

2,3 01; jfr Tub,
holländsk.

Galipot (harts) 5,397.

Galizien, kromjernsten

4,672; — ozokerit

5,352.

Gäll (kemist) 2,424.

Gäll, L. (tekniker) 5,17 4.

Galla (glastillv.) 4,491.

Galler
,

glastillverkning

4,491; — jernvapen

1,101; — mynt 1,132;— vagnar 6,325; —
vinodling 3,353; —
åkerbruk 3,278; — jfr

Fransmän.
Gallerbroar 1,419, 1,424.

Gallering (färgn.) 5,514,

5,515.

Gallerspade, Groths
(skogssk.) 3,409.

Gallien, skördemaskin

3,311; — jfr Frank-
rike.

Gallisering (vinberedn.)

5,174, 5,184.

Gallowayras (nötbosk.)

3,381.

Galls flaska (för före-

kommande af kahn-
bildning hos vin) 5,177,

A 5,178.

Gallusbrunt 5,516.

Galläple 5,438, 5,445,

5,481, 5,482, 5,495,

5,496, 5,514,

Galläpledekokt 5,515.

Galläplesyra 4,60 6, 5,12.

Galmeja 4,149, 4,153; —
använd vid messings-

tillverkning 3,96; —
bränning 4,155.

Galtar (jerntillv.) 4,89.

Galton (luftvexlingsspi-

selns uppfinnare) 5,3 9 0.

Galvani (anatom) 2,13,

2,366, 2,367.

GalvanismA 2, 3 6 6 ,2, 3 6 8

;

— förgyllning 2,385;
— försilfring A 2,385

;— galvaniska ström-

mens verkningar 2,3 7 3,

2,37 4; — galvaniska

strömmens kemiska
verkningar 2,37 7; —— galvaniska ström-

mens rörelse och mot-
stånd 2,374; — gal-

vaniskt fluidum 2,367

;

— upptäckt 1,154; —
vattensönderdelning

medelst galvanisk

ström A 2,378.

Galvanografi 1,624,

1,646, 2,384, 4,621.

Galvanokaustik 2,384,

2,385.

Galvanometer 2,415,

2,425, 2,435.

Galvanoplastik 1,629, A
2,366, 2,379, 2,397,

4,197; — apparat för

åstadkommande af

större föremål 2,380,

A 2,383; — — för

framställning afihåliga

föremål A 2,383; —
Smees apparatA2,381.

Galvanoplastisering

1,590.

Galvanotyper 1,590.

Galveston, köttskorps-

fabrik 5,252.

Garna gigas 1,111.

Garna, Yasco da, se Yasco
da Garna.

Gamais, gros (drufsort)

5,168.

Gamav (mynt) 1,131.

Gambaflygel 2,494.

Gambeis (jernrustn.)

6,113.

Gambia, vattenkärlstill-

verkning 1,113.

Gambir (kateku) 5,446.

Gamble (maskinpappers-

fabrikant) 1,464.

Gamboge (harts) 5,412.

Gambrinus (konung,

bryggsÉnas skyddspa-
tron) A 5,185.

Gambusinos (guldsökare)

4,296.

Gammayer (drufsort)

5,169.

Ganges, landet vid, arier-

nas vandringar 1,191.

Ganklun, svärd 6,120.

Gannal (uppfinnare af ela-

stisk färgvals) 1,57 2.

Garance (färgämne)

5,488.

Garanceux (färgämne)

5,487.
j

Garancin (färgämne)

5,487, 5,529.

Garand (mekaniker), fa-

nerhyfvelsmaskiner

6,289.

Garay, Vasco de (upp-

finnare af framdrif-

ningsmaskin för far-

tyg) 2,568.

Garcinia morella 5,407.

Gärd (departement), vi-

ner 5,176.

Gärd (flod), vattenledning

1,382.

Garden (kemist), fram-
ställning af naftalin

5,505.

Gardiner af papper 6,499.

Gardintyg 6,464.

Garfmedel 5,444.

Garfning 4,98, A 5,436
o. f., 5,447; — färdig-

beredning 5,448; —
metoder 5,441 o. f.;

— ändamål 5,436.

Garfstål 4,111, 4,121.

Garfsyra 5,12, 5,441,

5,445, 5,496; — jern-

grönskande 5,83.

Garfvarbark3,411,5,515.

Garfvare, fornegyptiska

A 5,439.

Garfvarkonst, ursprung-
lig 5,438.

Garfveri 6,526; — hi-

storia 5,436.

Garfverskor, indianska A
5,437.

Garfämne 5,437, 5,444.

Garhärd (kopparberedn.)

4,194, 4,196.

Garisenda (byggmästare)

2,76.

Garisendatornet, Bolog-

na, höjd 1,292.

Garkokning (sockertillv.)

5,67.

Garkoppar 4,197.

Garn 3,596; — hasp-

ling, sortering och in-

packning 6,387; —
krappfärgadt5,515; —
numrering 6,387,

6,393; — prima och
sekunda 6,388; —
torrspunnet 6,402.

Garnaffall 6,354.

Garnbom (väfn.) 6,422.

Garnerin, Elise (luftseg-

lerska) 2,143.
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Garnerin, J. (luftseglare)
'

2,139. 2,143.

Garnerin, Madame (luft-

seglerska) 2,140.

Gärning (koppartillv.)

4,196.

Garnnummer 6,388.

Garnredskap 3,569.

Garnspinnare (repsl.)

6,408.

Garnspole 6,426.

Garou (vulkan), utbrott

3,517.

Garpenberg, kopparglans

3,95; — kopparkis

4,193.

Garreri (professor),

konstgjorda gaskanaler

for borsyras erhållande

3,281.

Gas, af torf 5,342; — af

ved 5.342; — använd-

ning 5,346; vid

porslinsbränning 4, 3 9 6

,

4,425; — flytande

5,311;— komprim erad

5,347 ;
— väsen 2,551

;

— jfr Gaser, Lysgas.

Gas (väfn.) 6,451, A
6,452, 6,453.

Gasband 6,459.

Gasbrännare 5,340; —
Argands A 5,340.

Gascon, le (bokbindare)

6,504.

Gaseldning (glastillv.)

4,502, 4,537 ;
— (jern-

tillv.) 4,104, 4,106.

Gasell]agt, Afrika A
3,499.

Gaser 4,14, 4.23; — ex-

ploderande 3,192; —
läran om 2,13 ; — skil-

nad från ångor 4,15;— spektrer 2,247; —
jfr Gas..

Gaseter 5,311.

Gasexplosioner 3,133,

3,193.

Gasgenerator (jemtillv.)

4,106; — (porslins-

tillv.) 4,425.

Gaskalk 5,335.

Gaskanaler, konstgjorda

för vinnande af bor-

syra 3,231.

Gasklocka 5,337.

Gaskraftsmaskin 2,593,

2,594; — gasens an-

tändning 2,597;

verkan 2,597; — Lan-

gen & Ottos 2,598 ;
—

jfr Gasmaskin.

Gasledning 5,338.

Gaslysning 5,306, 5,322

o. f. ; — nationaleko-

nomisk betydelse

5,345.

Gaslågor med ren syr-

gas 5,341.

Gasmaskin 6,8; — Le-

noirs 2,352, A 2,594;— — horisontal ge-

nomskärning A 2,595

;

— — vertikal genom-
skärning A 2,596; -

—

jfr Gaskraftsmaskin.

Gasmätare 5,336,5,339;— genomskärning A
5,339.

Gasometer 5,336; — ge-

nomskärning A 5,336;— Powels 5,338.

Gasometrar, de tolf, i

La Yilette A 5,337.

Gaspé bay, nordlig gräns

för bergolja 3,197.

Gasregenerator 6,2 2.

Gasrostugn 4,106; —
Yestmans 4,7 2.

Gassvedning 5,461.

Gastaldo (venez. glasma-

karnas chef) 4,492.

Gastein, guldqvarts

4,292; — saltgrufva

3,122.

Gaständare, hydrosta-

tisk-galvanisk 5,341;
— Klinkerfues' 5,340.

Gasugn A 5
?
388.

Gasur 5,3 3 9.

Gasvatten 3,3 21.

Gasverk, retortrum A
5,333; — i La Yilette

5,338.

Gasväfnåder 6, 4 5 3 , 6, 4 6 4

.

Gasvärmning 5,387.

Gasvärmningsapparater,
tyska 5,388.

Gat, bergstrakter, bebyg-

gare 1,141; — —
kultur 1,25.

Gata 1,370; — romersk

A 1,339.

Gatan, heliga(Rom) 1,371.

Gatanläggning, Paris A
1,365.

Gatlingskanon (revolver-

kanon) 6,6 6.

Gatlysning 1,385, 2,375.

Gatlysningsbolag 2,375.

Gau (arkitekt) 1,282.

Gaudin (kemist), konst-

gjord korund 3,237,

4,329.

Gauffrering, se Goffre-

ring.

Gaugamela (slag) 1,145.

Gaukoer, jagt 3,49 9.

Gaultheria procumbens
5,302.

Gaur (nötbosk.) 3,37 7.

Gauss (matematiker) Tb.

2, 2,13, 2,14, 2,414;— försök med den
elektromagnetiska

telegrafen 2,415; —
gradmätning 2,36; —
heliotrop 2,234; —
magnetiska iakttagel-

ser 2,454; — telegra-

feringssystem 2,418;
— tubens utveckling

2,312.

Gautama-Budda (ind.

gud) 1,191.

Gauthey (cisterciens-

munk), akustisk tele-

graf 2,408.

Gautier, galvanoplasti.sk

anstalt 2,595.

Gayall (skogsoxe) 3,3 7 7.

Gayer (luftseglare) 2,149.

Gay-Lussac (kemist och
fysiker) 2,13, 4,29.

4,34, 4,598, 4,600,

5,27 7; — analysering

af organiska kroppar

4,30; — cyanets upp-

täckande 4,658; —
häfv-arbarometer 2,116,
A 2,117; — och Biot,

luftresa 2,154, A
2,155; — om hafs-

vattnet 3,531; — vo-

lumeter 2,89.

Gazelle (Balduins häst)

3,370.

Gazepur, rosenolja 5,295.

Géant, Le (luftbalong)

2,150.

Geber eller Dsjafar (al-

kemist) 4,8, 4,9, 4,10,

4,454, 4,665; — jfr

Abu-Mussa.
Gebriider Kathan (guld-

och silfverpapperstill-

verkare) 5,551.

Ged (stereotypins hist.)

1,588.

Gedrosia 5,492.

Gefle, telegraf 2,407; —
trävaruutförsel 1871

3,461.

Gefleborgs län, linneväf-

nader 6,474.

Gehin (uppfinnare af fisk-

odlingsmetod) 3,608.

Geijer, B. R. och arf-

vingar (egare af Rör-

strands porslinsfabrik)

4,400.

Geising, halmflätmng

6,344.

Geist (urmakare) 6,234.

Geitner (kemist) 3,195,

4,179.

Gelatin 5,455; — vid

fotografering 4,614.

Gelatinaftryck (fotogr.)

4,618.

Gelbeisenstein (gul jern-

ockra) 3,98.

Gelbgjutare 4,224.

Gelbgjutargods 4,206.

Gellius (vigternas hist.)

2,77.

Gellivare A 3,154; —
gruffält 3,149 ; — jern-

glans 3,98; — magne-
tisk jernmalm 3,98.

Gelnhausen, kapital A
1,240.

Gelsenkirchen, stenkols-

grufva 3,72.

Gelthuss, Adam, graf-

skrift Öfver Gutenberg
1,543.

Gelächter, hölzernes (trä-

harmonika) 2,483.

Gem of the sea (skepp)

3,514.

Gemaleddin, inför kaffet

till Persien 5,75.

Gemma-Frisius (astro-

nom) 6,235.

Gems 3,467, A 3,480,

3,481.

Gemsjagt 3,481.

Genechten, Yan, fabrik

för färgadt papper

5,552.

Generalife, morisk ko-

lonn A 1,245.

Generator (glasugn)

4,503; — (porslins-

tillv.) 4,425; — till

den siemensska glas-

smältugnen A 4,502.

Genesis (färgn. hist.)

5,481.

Geneve, miniatyrmåleri

6,279; — urmakar-
skolor 6,241; — ur-

tillverkning 6,242.

Genever 5,160.

Genévesjön, pålbygnader

1,57.

Genévesvart 5,515.

Geneviéve, S:te, biblio-

tek 1,284; — solfjä-

derstillverkning 6,321.

Geneztunk (Karl den sto-

res »qvinnohus»), färg-

ning 5,488.

Genier (ornament) 1,276.
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Genista tinctoria 5,494.

Genomborrning af glas

medelst gnista från en
leidenflaska A 2,353.

Genomskärning (byg-

nadsritn.) 1,319.

Genomskärningsmaskin,
enspetsig (nåltillv.) A
0,183.

Genomstickning (nål-

tillv.) 6,182 o. f.

Genott (skinn) 3,497.

Genova, filigransarbeten

6,274; — juvelerarar-

beten 6,272; — korre-

spondensbefordran i

forna tider 1,159; —
marmorbygnader 3,20

;

— pepparhandel 5,20 7;— upplagsplats för

carraramarmor 3,49.

Genre rouennais (fajans)

4,400.

Gensfleisch, Eriele eller

Friedrich (Gutenbergs

fader) 1,535.

Gensfleisch, Johann, se

Gutenberg, Johann.

Gent, ylle- och klädes-

tillverkning 6,4 20.

Gentele, metod för fram-

ställande af ultramarin

4,680.

Gentiana 5,198.

Gentianeer 5,4 9 5.

Geoder (karneol) 3,260.

Geoffroy, 01. J. och E.

F. (kemister) 4,2 2.

Geognosi, utbildning

1,154.

Geografi 2,3; — fysisk

2,9, 2,114, 2,154.

Geologi 2,114, 4,24.

Geometra piniaria 3,415.

Georg, S:t, kyrka (Köln)

1,238.

Georg IY (af England),

inköp af »vieux sévres»

4,383.

George, R., gasugn 5,388.

Georgia, kakaoplantager

5,99.

Georgier 1,19.

Georgin 3,3 6 0.

Georgskyrkan, S:t (Bo-

scherville), gammal af-

bildning af en konsert

2,482, A 2,484, 2,512,

2,513.

Gera, skönfärgeri 5,484.

Gérard (lejonjägare)

3.497.

Gérard, Aubert, &Comp.,
kautsjufabrik 5,423.

Gerf Hussein, tempel

1,201.

Gerhard (kemist) 4,35.

Gerhard från Trondheim
(arkitekt) 1,2 60.

Gerhard von Rile (arki-

tekt) 1,260.

Gering, Ulrich (boktryc-

kare) 1,544.

Germain, S:t, des prés

(kyrka i Paris), gam-
mal afbildning af mu-
sikant 2,513; — ka-

pital A 1,231.

Germain, se Eerrand.

German sheetglass, se

Sheetglass.

German silver, se Silf-

ver.

Germaner, aktivt folk

1,22; — bronssmyc-
ken 6,251; — dryc-

keskärl 1,111; — fort-

skaffningsmedel 1,121;— fria, byar och kö-

pingar 1,3 68; — graf-

var, fynd af glassaker

4,490; — härbannet

6,40; — jerntillverk-

ning 4,78; — kultur

1,148; — kulturhisto-

risk betydelse 1,143;— kännedom om jer-

net 3,86; — qvinnans
ställning 1,128; —
saltberedning 3,203;— stenbrytarverktyg

3,20; — såputförsel

till Rom 4,6; — trä-

snideri 6,29 6; — vag-

nar 6,325; — vinod-

ling 3,353; — åker-

bruk 3,278; — jfr

Tyskar.

Germanicus (giftets hist.)

5,230.

Germanien, harpans bruk

2,487;— jfr Tyskland.

Gerrheer, handel med rö-

kelse 5,293.

Gers (fisk), förstörare af

fiskägg 3,605.

Gersdorf, kopparnickel

4,174.

Gerson (teolog), »Afi:

dyäfwlsens frästilse»

1,598.

Geryon (myt.) 3.37 9.

Gesimser 1,322.

Gesimshyfvelmaskin

6,289, A 6,290.

Gester (väderbössornas

uppfinnare) 2,174.

Gesällprof 6,564.

Get 3,364, 3,365, 3,370;— persisk 6,352; —
(statist.) 3,364; —
sydamerikansk 6,35 2;— tibetansk 6,352.

Gethår 6,547, 6,552.
Getingjern 4,89.

Getskinn 6,535.
Gettalg 5,266.

Gettarmar 6,554.

Gevelot, patronfabrik

6,99.

Gewerkschaft (bergsbr.)

3,141.

Gevär med gångjerns-
mekanismer 6,9 0; —
refflade 6,82.

Gevärsfabrikation 6, 3 5

.

Gevärskolfvar 6,291.

Gevärspipor 6,103.
Gevärsprojektiler 4,642.

Gevärsstockar 6,103; —
svarfmaskiner för A
6,292.

Geyenknate (talbenäm-
ning hos Abiponerna)
1,134.

Ghega, v. (Semmering-
banans byggmästare)
1,405.

Ghiazzerino (harnesk)

6,110.

Ghinello (hjelmsmed)

6,122.

Gibbon, tyllbroderings-

maskin 6,491.

Gibbs, kedjesömsmaskin
6,479.

Gibraltars sund, genom-
segladt af fenicerna

1,122; — — af Ko-
laios l,145j — mu-
renor 1,48.

Gibsribs (spjelved) 3,43 7.

Gibus, porslinsfabrik

4,395.

Giebert (disponent vid
Eray Bentos' köttfa-

brik) 5,247.

Gien, fajansfabrik 4,395.

Giesecke & Devrient,

typografiskt institut

1,595, 1,624, 1,685, A
1,686, 1,688.

Giessing (uppfinnare af

*riftyget) 2,343.

Giffard (luftseglare)

2,159.

Gifter A 5,203, 5,228 o.

i

f. ; — djurrikets 5
;
229,

5,240; — metalliska

5,232; — mineraliska

(oorganiska) 5,229,

5,231; — organiska

5,236; — verkningar

5,231; — växtrikets

5,229, 5,236.

Gifthyttor 4,169.

Giftkammare (bergsbr.)

4,169, 5,233.

Giftmjöl 4,73, 4,169,

4,175, 5,233.

Giftranunkel 5,229.

Giftsumak 5,238.

Gilbert (fysiker) 2,338.

Gilead (skrifk. hist.)

1,481.

Giles, Wales & Comp.,
fickursfabrik 6,245.

Gillen (skrån) 1,316.
Gillet, se Férouelle Eils.

Gillou Eils &Thorailler,
tapetfabrik 5,545.

Gills (fallkammar), an-

ordningA 6, 3 9 9, 6,4 01.

Giltigerz (giiltigerz) 3,94.

Gin 5,160.

Ginori, fajansfabrik

4,365, 4,398.

Ginst 5,481, 5,494.

Gintavan (kautsju) 5,419.

Gintl (doktor), dubbel-
telegraf 2,436 ; — kon-
trollur 6,238.

Giocondo, Fra Giacomo
(arkitekt) 1,272.

Gioja, Flavio (kompas-
sens uppfinnare) 2,10,

2,450.

Giorgio, maestro, se An-
dreoli, G.

Giotto (målare) 6,250,

6,266.

Giovanni di Medici (an-

förare för »svarta ban-
det») 6,119.

Giovanni från Murano,
glasflusser 4,494.

Giovanni, San, del torre

di Raveno (kyrka)

4,356.

Giovanni, terra di San,

(lera) 4,361.

Gips 3,15, 3,50, 3,209,

A 4,433, 4,442 o. f.,

4,46 3; — användning

4,435; — beståndsde-

lar 4,434; — brytning

3,27; — dödbränd
4,443; gjutning

4,444; — gödnings-

ämne 3,288,3,320; —
i hafsvatten 3,532.



54 GIPSARBETARE GLASOPAL.

Gipsarbetare 1,331.
j

Gipsform 4,443; — till

en kaffekanna A 4,415.
j

Gipsmarmor (stueco)

4,445.

Giraffer 3,366.

Girard (kemist), fram-

ställning af anilinblått

5,502; — — af kej-

sarviolett 5,500.

Girard, Ph. H. de (me-

kaniker), spinningsma-

skiner 6,399.

Girardin, om Spaniens

sigillackshandel 5,415.

Girgenti, tempel 1,221.

Gisborne (ingeniör), för-

slag till telegrafförbin-

delse mellan Amerika
och Europa 2,439.

Gisela (drottning; tygtr.

hist.) 5,518.

Gislöf, flusspat 3,2 54.

Giststockar (kolmila) A
3,447.

Gitarr 2,488, 2.490.

Gitarrsträngar 6,554.

Gitschin, pyrop 3,252.

Grunta (boktryckarfa-

milj) 1,545.

Giuseppe, San, lastnings-

plats för marmor 3,48.

Gizeh (Djizeh), den stora

pyramidens höjd 1 , 2 9 1

,

A 1,292 ;
— pyramider

A 1,199, 1,200, 2,60,

3,32; — sfinxens höjd

A 1,292, 1,293.

Gjutbord (glastillv.)

4,516, A 4,518; —
(ljustillv.) 5,288.

Gjuteri, Miinchen A
4,216.

Gjutflaska (jerngjutn.)

4,131.

Gjutform 4,127; — till

en häststaty A 4,214.

Gjutgods, af messing

4,224; —• beskaffenhet

4,127.

Gjutgraf (jerngjutn.)

4,133.

Gjuthufvuden (jordfynd

från Sveriges brons-

ålder) 1,9 9.

Gjutjern 4,85, 4,127 o.

f., 6,17; — fasthet

6,49; — specifik vigt

6,49.

Gjutjernskanoner 6,48,

6,49.

Gjutkärna 4,132, 4,206.

Gjutmaskin (stilgjutn.)

1,556.

Gjutmodeller (jerngjutn.)

4,132.

Gjutning, af glas 4,510,

4,511; — af ihåliga

jernpjeser 4,132 ;
— af

ljus 5,284; — af me-
tallknappar 6,316; —
af porslin 4,423; —
af spetskulor A 4,130 ;— formmaterial 4,130;
— formning 4,130.

Gjutpanna, Daulés (stil-

gjutn.) 1,589.

Gjutsedel (stilgjutn.)

1,555.

Gjutskopor (jerngjutn.)

4,129.

Gjutstål 4,119, 4,120; —
i block 4,122 ;

— in-

diskt 6,12 0; — till

kanoner 6,4 9; — till

knifvar 6,130.

Gjutstålsberedning

4,121.

Gjutstålsblock 4,12 4.

Gjutstålskanon 4,145, A
6,61, 6,62.

Gjutstålsklockor 4,125.

Gjutstålsvaror från

Krupps verkstäder A
4,104.

Gjuttackjern, omsmält-
ning 4,128.

Glacéhandskar 6,534; —
skinn 5,452.

Glacéhandskfabrikation,

fransk 6,535.

Glacies (glas) 4,491.

Gladbach , maskinspin-
neri 6,375.

Gladiateur (häst), pris

3,377.

Gladsax, flusspat 3,254.

Gladstone (eng. stats-

man), om papperets
användning 1,435.

Glafva, glasbruk 4,545;
— takskifferbrott 3,57.

Glaisher (luftseglare)

2,157.

Glan, hällristningar vid

1,489.

Glansbark 3,4 51.

Glansguld (förgylln.)

4,432.

Glanskol (stenkol) 3,17 8,

3,182; — (kruttillv.)

4,630.

Glanspapper 5, 551, 6,525.

Glanstapeter 5,569.

Glaphyria nitida 5,96.

Glarmiel (Engelirs svärd)

i

6,120.

Glas A 4,481;
vändt i de

konsternas tjenst

1,644, 1,646; — an-

vändt vid snörmakar-

arbeten 6,460; — be-

arbetning och ut-

smyckning 4,532 o. f.;

— beståndsdelar

4,485; — betydelse

4,482; — etsning

4,53 7 ;
— formning A

4,511; — fritt- 4,420;
— färgadt 4,493,

4,508, 6,653; — förar-

betning A 4,481; —
genomborradt 4,534;

af elektrisk gni-

sta 2,353; — gjutning

4,516; — — i större

skifvor 2,229; — hi-

storia* 4,5, 4,487; —
i kemiskt och fysika-

liskt hänseende 4,48 3;— kemistens hjelp-

medel 4,46 ; — kobolt-

färgadt 4,167; —
kändt af egypterna

4,5; — namn 4,491;— sammansättning

4,483; — slipadt, från

utställningen i London
1862 A. 4,534; —
slipning 4,534; —
smältning 4,509; —
strålbrytningsexpo-

nent 4,484; — upp-
finning 1,114, 2,9; —
utsmyckning 4,53 3,

4,53 7; — venezianskt,

efter gamla mönster
A 4,497; — värme-
ledare 2,549.

Glas eller gles (bern-

sten) 3,255.

Glasarbeten, tillverkning

4,510.

Glasblåsare, egyptisk, af-

bildning A 4,487, A
4,488; — vid lampan
A 4,531.

Glasblåsarpipa A 4,510,

4,511.

Glasblåsning 4,511.

Glasbruk, svenska 4,544.

Glasdeglar 4,504;— Sie-

mens' A 4,506.

Glaselektricitet 2,340.

Glasering, af jern 4,13 7;— af lervaror A 4,417.

Glaserz 3,93.

Glasetsningskonst 1,646.

Glasfabriker, Frankrikes

4,492; — jfr Glas-

industri, Glastillverk-

ning.

Glasnusser 4,488 ; — fär-

gade 4,540.

Glasfragment, sidoniska,

i British museum
4,489.

Glasfönster 4,490.

Glasgalla 4,17 0, 4,506,

4,510.

Glasgow, färgeri 5,514;
— gjutning af syma-
skinsställningar 6,483

;

— vattenverk 2,203.

Glasharmonikor 6,320.

Glashiitte, fickursfabrik

6,241; — halmflätning

6,344.

Glashvete (säd) 3,327.

Glashytta 4,504,A 4,505

;

— arbeten i 4,500.

Glasindustri, engelsk

4,491; — grekisk

4,490; — israelitisk

4,489; — romersk
4,490; — veneziansk

4,492; — jfr Glas-

fabriker, Glas tillverk-

ning.

Glaskaraffer 4,494.

Glaskopf, rother (blod-

stensmalm) 3,98.

Glaskoraller som mynt
1,130.

Glaskropp (ögat) 2,278.

Glaskärl, användning vid

koncentrering af svaf-

velsyra 4,567.

Glasmakarsåpa 4,486.

Glasmalt (ölbrygd) 5,191.

Glasmassa, förarbetning

4,510 o. f.; — het-

skörning, kallskörning,

luttring 4,510; —
sammansättning 4,483,

4,506.

Glasmosaik 4,528; — ve-

neziansk A 4,529.

Glasmosaikfönster 4,538.

Glasmåleri 4,538, 4,542;— kungligt, i Miin-

chen, smältrum A
4,539; — musiviskt

4,541 ;— teknik 4,541.

Glasmålning 1,254,1,263,

4,498; ~ fönster, he-

raldisk stil A 4,540;— romansk A 1,2 64.

Glasmästare 1,330, 1,331,

6,327.

Glasmästardiamanter

4,533.

Glasopal 3,253.
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Glaspalats 1,289, 1,327;
— London A 4,517;— Miinchen 1,32 9.

Glaspennor 6,206.

Glasperlor 4,523.

Glasplåtar 4,616.

Glaspottor (glassmältn.)

4,504.

Glaspåsättare (urtillv.)

6,245.

Glasrör 4,522; — fram-

ställning A 4,523.

Glass & Elliot (fabriks-

firma), 1865 års at-

lantiska kabel 2,442.

Glas saker, tyska, från

äldre tider A 4,498.

Glassatser 4,507, 4,508.

Glassmältugn, gammal A
4,499; — genomskär-

|

ning A 4,500; — Sie-
i

mens', med regenera-

tor A 4,502, A 4,503;— yttre utseende A
4,501.

Glassorter, sammansätt-
ning 4,507, 4,508.

Glasspeglar 2,311, 4,494.

Glassprängning 4,533.

Glast (glas) 4,491.

Glastillverkning, kärl och
förfaringssätt 4,504;
— Sveriges 4,544; —
Tysklands 4,498; —
jfr Glasfabriker, Glas-

industri.

Glastryck 1,646.

Glastråd 6,351.

Glasugn 4,501; — Sie-

mens' 5,387.

Glasvaror, de äldsta

4,489; — engelska

slipade, från utställ-

ningen i Paris 1867

A 4,535; — salviati-

ska 4,498.

Glasyr 4,342, 4,409,

4,416, 4,420; — hvit

4,364; — tryckning

på 4,431.

Glasyrsprickning 4,4 2 1

.

Glasögon, uppfinning

2,10, 2,320, 2,323.

Glasört A 4,460.

Glattbränning (fajans-

tillv.) 4,417.

Glauber (kemist) 4,16,

4,17, 5.219; —
»Teutschlands wohl-

fart» 4,16.

Glaubersalt 3.226, 4,16,

4,460, 4,462, 5.219,

5,508; — ugn förbe- 1

redning A 4,461.

Glaubersaltsultramarin

4,681.

Glauchau (Ågricolas fö-

delseort) 3,90, 4,13.

Glaukos (en af Posei-

dons hästar) 3,370.

Gleirsch, skogar med fi-

olvirke 2,519.

Gleissner (Senefelders

medhjelpare) 1,651,

1,652, 1,654.

Gleiwitzverken (Schle-

sien), Tysklands första

ångmaskin 6,7.

Glendenningdalen, bro

öfver 1,385.

Glénisson, fabrik för fär-

gadt papper 5,552.

Glessum (bernsten) 5,402.

Gletegatan (del af drif-

ngn för silfrets afskil-

3 ande ur bly) 4,231.

Glimmerblad (fotogr.)

4,618.

Glimmerporfyr 3,33.

Glirnmerskifller 3,14,

3,3 7; — grå, svart

3,37.

Glimmerskifferlager,

Gyttorp 3,37.

Glitterbieck (messing)

4,222.

Glob, se Jordglober.

Glostum (vejde) 5,491.

Glugg, skjutning från

(räfjagt) 3,484.

Gluggaråbygnader 1,355.

Gluten (org. element)

5,6, 5,18, 5,36.

Glycerin 2,328, 4,479,

5,15, 5,267; — an-

vändning vid vinför-

bättring 5,176; — be-

ståndsdel i vin 5,17 9.

Glycerinkrut 4,642.

Glyfografi 1,624, 2,384.

Glykokoll (limsocker)

5,44.

Glyoxylin 4,646.

Glyptotek', Miinchen

1,280, A 1,281.

Glättkolf (bokb.)A6,52 2.

Glättmaskin (hattm.) A
6,545; — (spinn.)

6,397.

Glättning (bokb.) 6,519;
— (hattm.) 6,546; —
(papperstiliv.) 1,463.

Glättningspressar (gal-

vanoplast.) 2,383.

Glattpress (bokb.) A
6,514, 6,515.

Glödspån på smidt gods

6,141.

Glödstål 4,114.

Gmelin, Chr. (kemist)

4,680.

Gmelin, L. (kemist) 4,33.

Gmiinden, v. (fysiker)

2,10.

Gnafvare (jordborr) 3,73.

Gnagare, ekorrartad

(sciurus priscus) 1,11.

Gneis 3,14.

Gnidning, se Friktion.

Gnidningselektricitet

2,339; — jfr Frik-

tionselektricitet.

Gnisterhus (malmrostn.)

4,72.

Gnu 1,41.

Gnujagt A 1,40.

Goagul (harts) 5,412.

Gobee (tesort) 5,92.

Gobelin, G. (färgare)

5,540.

Gobelin, J. (färgare)

5,540, 6,457.

Gobeliner (gobelins)

5,540, 6,455; — hi-

storia och tillverkning

6,457.

Gobelinsväfstol A 6,458.

Godahoppsudden, kring-

segling af portugiserna

(Vasco da Garna) 1,26,

1,151.

Godard (luftseglare)

2,143, 2,151, 2,152,

2,160.

Godeau (mekaniker), tan-

gentialhyfvelmaskin

6,290.

Godenius & Komp. (egare

af Gustafsbergs pors-

linsfabrik) 4,403.

Godin, pappersfabrik

1,476.

Godolfin (berberhingst)

3,374.

Gods, gräddfärgadt

(creamcoloured ware)

4,388.

Goethe, färglära 4,596;— inflytande på Tysk-

lands konst 1,280; —
om prismat 2,241; —
om termometern 2,547;— om trädgården

3,343; — växternas

metamorfos 1,5; —
öfversättning af Celli-

nis sj elfbiografi 6.263.

Goffrering (väfn.) 6,467.

Goffreringsmaskin (väfn.)

6,467, A 6,468.

Goldberg, guldsand

4,309.

Goldenau, N. (bokbinda-

re) 6,507.

Goldikoja A 1,56.

Goldsmith, »Vicar of

Wakefield» 5,144.

Goldwas ser (likör) 5,162.

Golfmattor 6,455.

Golfmönster, assyriskt A
1,211.

Golfo delas damas (Frun-

timmerssjön) 3,516.

Golfspik 6,170.

Golfströmmen 3,511,

3,512, 3,513.

Golgas (flanell) 5,532.

Golgastryck 5,532.

Goliath (ångfartyg) 2, 4 3 8

.

Golkonda, vaskberg

3,239.

Goltzius (kopparstickare)

1,632.

Gomme de kelle (gutta-

perka) 5,43 3.

Gomora, L. de, om in-

digo 5,493.

Gong eller gongong (mu-
sik, instr.) 2,481,

4,206.

Goniometer 4,47.

Gonnet (broderstolens

uppfinnare) 6,473.

Gonzaga (hertig), fajans-

tillverkningens infö-

rande i Nevers 4,366.

Goodyear, Oh. (kautsju-

fabrikant) 5,421, 5,422,

5,423.

Goodyear, Nelson (kaut-

sj ufabrikant) 5,424.

Gooseberry wine 5,144.

Gopuras (ind. tempeltorn)

1,197.

Gordon, C, framställ-

ning af röd indigo

5,489.

Gorilla, bruk af vapen
' 1,84: — skelett 1,6,

A 1,7.

Gorukpurguttaperka(mu-
dar gutta) 5,433.

Goslar, bergverk 3,88,

3,144; — skifferbrott

3,55.

Gossypium 5,460,6,354;
— barbadense 5,266.

Goter, alfabet 1,503; —
kulturhistorisk bety-

delse 1.27 6.
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Gotha, papier-machéfa-

brik 0,499.

Gotland, förgyldt brons-

beslag A 1,296; —
gotik i kyrkbygnad

j

1,303; —
• kyrkor

|

1,298, 1,300; — sibi-

risk formation 3,14;
— skogsareal 3,402;
— tillverkning af trä-

rep 3,438.

Gottfried, fru (giftblan-

derska) 5,230.

Gotthard, S:t, bergkri-

staller 3,257; — förr

hafsbotten 3,61.

Gottlenba, halmnätning

6,344.

Gottskowski, porslinsfa-

brik 4,380.

Gouais blanc (drufsort)

5,168.

Gouffier, A. och sedan

sonen Gouffier, C,
fajansfabrik i Oiron

4,372.

Goutte de sang (ädelsten)

3,248.

Goutteurvals (pappers-

maskin) 1,467.

Governatori (glasperlpo-

lerare) 4,52 6.

Gradering (saltberedn.)

3,213.

Graderverk (saltberedn.)

A 3,213, 3,215.

Graditz, stuteri 3,37 6.

Gradmätning, den första

2,34; — egypternas

2,25; — historia* 2,3 3.

Graebe (kemist), aliza-

rins framställning ur

antracen 5,351, 5,488,

5,505.

Graf, etruskisk, vid Vol-

terra A 1,215; — i

Alvahar A 1,248; —
indisk A 1,178 ;

— vid

Beni-Hassan A 1,200;— vid Castel d'Asso

A 1,216; — jfrGraf-

var.

Grafbygnader, kinesiska

1,188.

Grafgrottor, Egypten
3,27.

Grafhäll, Vestergötland

A 1,302.

Grafhög, dansk A 1,17 8.

Grafit 3,156, 3,199,

4,684; — sibirisk

4,686.

Grafitti (fajans) 4,361.

Grafkammare, etruskisk,

i Kegulini-Galleassi A
1,214.

Grafkullar, Amerikas ur-

invånares 1,179, 1,182
;— druidiska 1,180.

Grafkyrka 1,2 30, 1,23 3.

Grafmonument, från

Nang-Kung A 1,194;
— öfver Ludvig XII
och Anna af Bretagne

A 1,273.

Grafstickel 1,609, 1,611,

1,633, 1,634, A 0,312.

Grafstickelsmaner 1,633

;

— porträtt i A 1,634.

Graftorn, feniciskt, i

Tugga 1,211.

Grafvar, assyrisk-baby-

loniska 1,2 07 ;
— egyp-

tiska 1,2 04; — etru-

skiska 1,215; — israe-

litiska 1,212; — ly-

kiska A 1,213; — pe-

lasgisk-etruskiska

1,213; — persiska

1,210; — påönKoata
A 1,17 7; — vid Ky
rene A 1,219; — jfr

Graf.

Grafvarnas gata, Pompeji

1,225.

Grafvård med bildskrift

öfver en tsjippevay-

höfdingA 1,483, 1,484.

Grafvårdar, romerska

1,224.

Graga (kafreqvarn) 5,81.

Graham (kemist) 5,3 7.

Graham, G. (mekaniker

och urmakare) 6,226,

6,227; — hvilande an-

kargång för pendelur

A 6,226; — kompen-
sationspendel 2,97.

Graham, J., bomullsblek-

ningsmaskiner 5,461.

Grajirosindian, tatuering

1,481.

Gram 2,37.

Gramineae 5,50.

Grammont, spetstillverk-

ning 6,473.

Gran (rom. tyngdmått)

2,27.

Gran (träd), mognad
3,411; — skogar 3,401,

3,402, 3,403; — ter-

pentin 5,403 ; — virke

3,456; — jfr Granträ.

Gråna fina (kochenilj)

5,486; — sylvestra

(kochenilj) 5,486.

Granada, se Alhambra,
Generalife.

Granada, Nya, gummi-
galoscher 5,424; —
halmnätning 6,345 ;

—
kauts jutillverkning

5,430.

Granat (mineral) 3,236,

3,251, 4,44; — kri-

stallform A 3,238.

Granat (projektil) 6,46,

6,75; — för den fran-

ska refHade kanonen
A 6,53; — preussisk,

9-centimeters- A 6,60

;

— svenska fältkano-

nens A 6,7 6.

Granateld 6,4 7.

Granatguano 3,316.

Granatkanon 6,49.

Granatkartesch 6,47,

6,48, 6.73.

Granatträd 3,401.

Granatäplekärnor, färg-

ämne 5,482.

Granbark 5,438.

Granbarr 5,138.

Grandis (ingeniör) 1,403.

Granit 3,14, 3,17, 3,29;— användning till red-

skap 1,88.

Granite (fajans) 4,392,

4,421.

Grankåda 5,3 9 7.

Granperiod 1,11.

Granqvist med honblom-
mor och kotte A 3,403.

Grant (general), om Spen-
cers magasinsgevär

6,96.

Granträ 2,497, 2,499,

2,500; — jfr Gran.

Granulering, af synålar

6,183; — af tackjern

4,114.

Granville, krabbfångst

3,588.

Graslitz, grufbrytning

3,89.

Grassart (kautsjurörsfa-

brikant) 5,421.

Grasse, parfymtillverk-

ning 5,302.

Grattoni (ingeniör) 1,403.

Gratzmiiller (stenograf)

1,514.

Graugiiltigerz 3,94.

Graupen, grufbrytning

3,89.

Gravelotte, bronskanoner
i slaget vid 6,49.

Gravering, af musiknoter

1,644; — i koppar,

handlag A 1,633; —
på trä 1,614; — vid

solfjäderstillverkning

6,322.

Graveringsmaner (litogr.)^

1,665.

Graveringsmaskin för

träsnitt 1,612.

Graveringsstift (reliefko-

piermaskin) 1,680.

Gravesendkrita 2,330, A.

2,331.

Gravitation, allmän

2,105.

Gravure héliographique

4,620.

Gray (fysiker) 2,13; —
om åskan 2,355.

Great-Britain (skruf-

skepp), propeller 2,52,.

A 2,53, 2,54.

Great-eastern (fartyg)

4,142; — utläggning-

af den atlantiska tele-

grafkabeln 2,442,

2,443.

Great-Westernbanan, te-

legraf 2,417.

Grebenhäute (silkesands-

hudar) 3,593.

Green, Ch. (luftseglare)-

2,140, 2,157; — luft-

balong A 2,141; —
luftresa öfver Kanalen

2,143.

Green, George (luftseg-

lare) 2,143.

Green, Guy (porslins-

tryckare) 4,390, 4,403.

Greenockit (mineral)

4,679.

Gregoire, hautelissebil-

der 6,268.

Gregory, spegelteleskop-

2,309, A 2,310.

Greiner (instrumentfabri-

kant) 2,505.

Greker 1,101; — aktivt,

folk 1,22; — alfabet

1,499; — baljväxter

3,273; — bergkristall

3,259; — bernsten

3,255; — bery11 3,250;.— bomull 1,81 ; — bo-

ningshus 1,336; —
broderier 5,554; —
bygnader 1,217 ;

tak 1,329; — bygnads-

arbeten 1,316; — eld-

städer 5,358; — far-

maci 5,218; — filthat-

tar 6,539; — färger

4,653; — färgning
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5,481; — glasindustri

4,490; — guldarbetare

6,256 ;
— harpa 2,486 ;

häfstångens uppfinning

2,62; — hästen som
dragdjur 6,324; — in-

digo 5,492; — kemi

4,4; — kolning 3,441;— kolofonium 5,39 7;— koppar 4,191; —
krigsväsen 6,39; —
kännedom om ånga

2,567; — kärl 1,113;— lasursten 3,254; —
lergodstillverkning

4,340, 4,345;— linear-

ornamentik 1,228; —
mynt 4,274; — mynt-
system 1,132; — mått

2,26; — naturveten-

skapernas tillstånd 4,5;— nitron 4,449; —
obekantskap med di-

stillerade drycker

5,149; — oboe 2,529;— onyx och sardonyx

3,260; — qvicksilfver

4,251; — qvinnans

ställning 1,128; —
schatullmåkare 6,502;— smaragd 3,249; —
surrogat för socker

5,48;— säckpipa 2,5 2 9;— topaz 3,251; —
trumpeter 2,522; —
träsniderikonst 6,296;
— vattenorgel 2,538;— vinodling 3,353 ;

—
väggdekoration 5,561;— åkerbruksredskap

3,297; — ädla metal-

ler 4,261; — jfr Hel-

lener.

Grekland, bagaryrke

5,20; —- blodstens-

malm 4,86; — brons-

redskap 1,98;— brons-

statyer 4,202 ; — hyg-
nadskonst 1,216; —
bygnadsmaterial 3,20;— djurgårdar 3,36 6;— konststil 6,249;
— koppar 4,191; —
kultur 2,9; — kul-

turhistorisk betydelse

1,143, 1,144, 1,149;— landthushållning

3,275; — lergodstill-

verkning 4,345; —
litografiska stenar

1,661; — marmor 3,20;— myntkonst 4,276;
— möbler 6,298; —
plogens användning i

forntiden A 3,275; —
religion 1,138; — saff-

ran, inhemsk 5,215;
— skrifvare 1,520; —
sockerförbrukning

5,48; — statygjutning

4,212; — tobaksod-

ling 5,115; — vaser

från den klassiska ti-

den A 1,113; — vin

5,165; — vintillverk-

ningens värde 5,184;— åkerbruk 3,2 7 5.

Gren, af dodoa A 5,101;— af kakaoträd A
5,97; — af tebuske

A 5,87.

Gren, J. (orgelbyggare)

2,544.

Grenadillträ 3,456.

Grenat soluble (ammo-
niak) 5,504.

Grenelie, springbrunn

3,79.

Grenevich, pappersma-
skinens införande i

Frankrike 1,464.

Grenoble, cementbrott

A 3,42, 3,43; — glacé-

handskar 6,534; —
munklikör 5,162.

Grenzhausen, konstgjor-

da slipstenar 6,136.

Grepar 3,294, 3,296.

Grepp (boktr.) 1,5 65.

Grés de Cologne (sten-

gods) 4,37 6; ~ fla-

mand (stengods) 4,3 7 6.

Grés-cérame (stengods)

4,339.

Greta, Galna (kanon)

6,43, A 6,44; — Lata
(kanon) 6,43.

Grew (läkare och bota-

nist), mikroskopiska

undersökningar 2,3 2 6.

Grevenbroich, fabrik för

präglingsmaskiner

4,288.

Greves, se Robert & G.

Greys förbättrade grub-

ber (åkerbruksr.) A
3,306.

Gribeauval, de (artilleri-

general), kanonkon-
struktioner 6,45, A
6,47; —

- lavetter 6,55.

Griff (väfn.) 6,433.

Griffard, ballon captif A
2,153.

Griljering (grille), af sol-

fjädrar 6,322.

Grill, Cl., förtjenst om
svenska jernhandterin-

gen 4,146.

Grille, se Griljering.

Grimaldi (fysiker) 2,12.

Grimm (instrumentma-

kare) 2,518.

Grindhval 3,5 7 G.

Griotte (marmorsort)

3,48.

Grip (kanon) 6,43.

Gripare (del af maskin-

press) 1,57 7 ;
— (del

af symaskin) A 6,48 7.

Griparmaskiner (syma-

skin) 6,48 7.

Gripsax (jordborr) A
3,73, 3,74.

Gripsholm (slott), byg-
nadssätt 1,304;— svaf-

velsyrefabrik 4,566.

Grisaillearbeten (emalj -

måln.) 6,2 7 8.

Grisselhamn, optisk te-

legraf 2,40 7.

Grisslor (jagt) 3,491,

3
:
593.

Grodd, frömjöls 2,332.

Grodor, föremål för fy-

sikaliska experiment

2,366.

Groffrottörer (spinn.)

6,39 7.

Grofrorspinnmaskiner
(spinn.) 6,383, 6,397.

Grofkalk 3,40.

Grofkol 3,17 8.

Grofslipning, stålvarors

6,135.

Grofsmed 1,331, 6,327.

Grolier, J. (storskatt-

mästare), boksamling

6,504.

Gropar, papagoernas sof-

platser 1,50.

Gropius (tysk dekora-

tionsmålare) 5,544,

5,555, 6,495.

Groprostning (malm-
rostn.) 4,71, 4,72.

Gros de ISTaples (väfn.)

6,434, 6,435.

Gros de Naplesband
6,459.

Gros deToursband6,459.
Gros grain (väfn.) 6,4 35.

Grossallmerode, brun-

kolsflötser 3,181.

Grossberger & Kurz, bly-

ertspennsfabrik A
4,687, 4,688.

Grossenhain (Barths

hemort) 5,513.

Grossular (ädelsten)

3,252.

Grosswardein, handel
med svinkreatur 3,388-

Grossvater, der (berg-

kristall) 3,2 58.

Groths gallerspade 3,409.

Grotius, H., bref i chif-

ferskrift till drottning-

Kristina 1,510.

Grottbjörnar 1,10, 3,16.

Grottempel 1,193, 3,27.

Grottes des fées (sten-

kistor) 1,180.

Grottgrafvar i Zauiet el

Meitin 1,200.

Grotthyena 1,10.

Grottlejon 1,1 o.

Grottor vid Ipsambul A
1,206.

Grover & Baker, syma-
skinsfabrik 6,480,

6,482, 6,483.

Grover-bakermaskin med
cirkelnål 6,480, 6,487 f— cirkelnål A 6,488;.— söm A 6,488.

Groves galvaniska bat-

teri 2,372.

Grubber (åkerbruksr.)

3,301; — Greys för-

bättrade A 3,306.

Grube, om tobaksröknin-

gens uppkomst 5,104.

Grubengesinde (grufar-

betare) 3,138.

Grubenmann, träbro öf-

ver Bhein 1,414.

Grufarbetare A 3,136;— fester, klädedrägt,

lif, seder, språk 3,137 ;— i det spanska Ame-
rika, högtidsdrägt A
3,140.

Grufarbete, egentligt

3,113.

Grufbrand 3,194.

Grufbrytning 3,27, A
3,83;— Almaden 3,92;— Altai3,85, 3,90; —
Andreasberg 3,93; —
Annaberg 3,89 ;

— Be-
resoff 3,86; — Bogos-
lofsk 3,85; — Bud-
weis 3,88; — Corvey

3,88 ;— Dalsland 3,95

;

— Dannemora3,90 ;
—

•

Elba 3,87; — Falke-

nau 3,89; — Falun

3,95;— Filipstad 3,8 9;— Garpenberg 3,9 5;— Goslar 3,88; —
Graslitz 3,89 ;

— Grau-

pen 3,89; — Gustafs-
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berg 3,95; — historia

3,85 o. f.; — hos cze-

kexna 3,88; — hos

egypterna 3,85, 3,87;
— hos fenicerna 3,85,

3,87; — hos italie-

narna 3,88; — hos

kelterna 3,85; — hos

negrerna 3,86; — hos

romarna 3,87; — hos
tsjuderna 3,85; — hos
venezianerna 3,88; —
Idria 3,92; — .Toa-

chimsthal 3,86, 3,89;— Karlskoga* 3,89;
— Kartago 3,87; —
Kongsberg 3,92, 3,93;— Kremnitz 3,88; —
Mansfeld 3,87 ;

— Mies

3,88 ; — Minden 3,87 ;

— Mårtanberg 3,95;— Nisjnij-Tagilsk

3,94 ;
— Norberg 3,89 ;— Nordmark 3,89 ;

—
Norge 3,90, 3,92; —
Persberg 3,89 ;— Peru

3,85; — Priessnitz

3,89; — Rammelsberg
3,88 ; — Reichenstein

3,88; — Richelsdorf

3,87 ;
— Ryssland 3,90;— Sala 3,89;— Schem-

nitz 3,88; — Schlag-

genwald 3,89:— Schle-

sien 3,87; — Spanien

3,87, 3,90; — Staf-

fordshire 3,89; —
Stora Kopparberget

3,89; — Sverige 3,90,

3,92; — Tunaberg

3,90; — Ural 3,85,

3,90: — ursprung 3, 8 3
;— Wales 3,89 ; — vid

Gärdssjön 3,95; -

—

vid Ofre sjön 3,92;
— Wiesloch 3,88; —
Zinnwald 3,89; —
Zmeinogorsk 3,85; —
Åtvidaberg 3,9*0: —
Adelfora 3,92; —
Öster-Siifberg 3,92.

Grufbrytningsmetoder
3,109.

Gruffart 3,12 2, 3,12 3.

Gruffält A 3,136, 3,142.

Grufgas 3,19 3.

Grufgasexplosioner

3,193.

Gruflampa A 3,130, A
3,131; — användning

på Harz A 3,131: —
elektrisk A 3,133; —— elementens anord-

ning A 3,13 4.

Grufmätare 3,119.

Grufras 3,105.

Grufsjön 3,148.

Grufstolpar (pitprops),

Sveriges utförsel 1871

3,458.

Grufstöttor (pitprops)

3,439.

Grufsylta 4,6 3.

Gruftjenstemän vid Bo-
tallakgrufvan i Corn-

wall, benämning3,151.
Grufva (eldstad) 1,355.

Grufva, med pallbrytning

i öppna rum, ideel

längdgenomskärningA
3,113; — med tak-

brytning, det inre af

A 3, 1 1 5 ;— j fr Grufvor.
Grufvandring, spiralfor-

. mig A 3,122.

Grufvatten 3,129.

Grufvor, bygnader i

3,117 ;
— jfr Bergverk,

Grufva.

Griin, Hans Baldung,
träsnitt 1,605.

Griinberg (ärtkorfvens

uppfinnare) 5,257.

Griinbleierz (mineralsalt)

3,96, 4,586.

Grundelement, fyra 2,9.

Grundläggning (bygn.)

1,319.

Grundmurar (bygn.)

1,320.

Grundritningar (bygn.)

1,319.

Grundskaft (väfn.) 6,439.

Grundsnörning (väfn.)

6,434.

Grundstollar (grufbr.)

3,110.

Grundton, musikalisk

2,468.

Grundverk (papperstillv.)

1,450.

Griine (fotograf), inbrän-

da fotografibilder 4,624.

G riineberg (kemist)

3,226.

Griinhainichen, leksaks-

tillverkning 6,32 0.

Grupper, isomorfa (kemi)

4,45.

Grus 3,284.

Gruson, gjuteri, jernla-

vett förminimalembra-
syr A 6,59.

Grymtoxe 3,377.

Gryn 5,20, 5,33.

Gryphius (boktryckarfa-

milj) 1,547; — signet

A 1,519.

Gryt, bomullsspinneri

(Norrköping) 6,40 3.

Gryta, Papins A 2,57 0.

Grythytte, skifferbrott

3,57.

Grytsten 3,38, 3,52.

Gråal 3,405.

Gråfärgning 5,516.

Gråguld 4,313.

Grågås (jagt) 3,491.

Gråkrita 3,16.

Grårygg (hval) 3,5 7 6.

Gråräf 3,496.

Gråsäl 3,584.

Gråvacka 3,14.

Gråverk (ekorrskinn)

3,494.

Gräfenthal, takskiffer-

brott 3,55.

Gräfling (jagt) 3,486; —
skinnets värde 3,493.

Gräfsvinsfett, läkemedel

5,22 7.

Gräfsvinspenslar 6,552.

Grängesberget, apatit

4,586; — jernglans

3,98.

Gräsand 3,366, 3,491.

Gräsberg, jernglans 3,98.

Gräsgäddor 3,605.

Gräshoppor, födoämne
1,33.

Gräshoppsfångst på Ma-
dagaskar A 1,33.

Grästräd A 5,401.

Grödnerdalen (Grödner-

thal), träsnideriarbe-

ten 6,297, 6,319,6,320.

Grödor, mindre vigtiga

(gräsgrödor) 3,326; —
vigtigaste (sädesgrö-

dor) 3,326.

Gröncinober 4,665.

Gröndahl, se Bing.

Grönfärgning 5,516.

Gröngödning 3,316.

Gröningen, slottskyrkans

orgelverk 2,542.

Grönjord 3,15, 4,654.

Grönland, fluoralumini-

um 4,332; — kaskelot

3,576; — kryolit

4,332, 4,467, 5,270;— magnetisk station

2,456 ;
— sjöfågelsjagt

(statist.) 3,592 ;— sko-

gens beskaffenhet

3,400;— säljagt3,585;

— vestkustens sjun-

kande 3,507.

,

Grönlandsfarare, hval-

fångst 3,584.

Grönlandshval 3,57 6.

Grönlandssäl 3,584.

Grönländare, byteshan-

del 1,130; — elddon

4,577; — jordkojor

1,62; — räknekonst

1,134; — språk 1,125;
— säljagt 3,584; —
sömnad 1,70; — ta-

tuering 1,74.

Grönsaker 3,348.

Grönsaksodling 3,345.

Grönsand 3,16.

Grönsandsgrupp (geol.

formation) 3,15.

Grönskning (färgn.)

5,512.

Grönsten, användning till

redskap 1,88.

Grönsåpa 5,274.

Grönt, blandadt 5,495;
— kinesiskt 5,495 ;

—
sachsiskt 5,516; —
spekterfärg 2,244.

Gröpe 5,29.

Guadalupe (Mejico),

qvicksilfverafkastning

(statist.) 4,253.

Guadeloupe (Vestindien),

acajugummi 5,410; —
de första kaffeplanta-

ger 5,7 7; — svart

vax 5,286.

Guadix (Spanien), jord-

hålor A 1,176.

Guajacum officinale

3,457, A 5,402.

Guajakharts 5,402.

Guajaktinktur 5,402.

Guajakträ 3,457.

Guajakträd 5,402; —
gren A 5,402.

Guanako 3,499.

Guancher, härkomst
1,141.

Guano 3,319 o. f.; —
angamos- 3,320; —
blanco 3,320; — färg-

ämnen, beredda af

5,497, 5,506; — före-

komstorter 3,320; —
insamlande 3,553; —
upplöst 3,320.

Guarago (vin af socker-

rör) 1,45.

Guarana (brasiliansk ka-

kao) 5,102.

Guarneri, A. och G. (fiol-

fabrikanter) 2,514.

Guatemala, kakaoplanta-
ger 5,99; — kautsju-

tillverkning (statist.)

5,430.
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Guatemalaindigo 5,492.

Gubbio, porslmstillverk-

ning 4,362, 4,364.

Gubitz (boktryckare)

1,591, 1,607.

Gudenberg, Henne (Gu-

tenberg, J.) 1,535; —
jfr Gutenberg, Johann.

Gudsmoderskyrkan
(Konstantinopel)

1,235.

Guebwiller, Schlumber-
ger, fabrik för auto-

matkardor 6,380.

Guericke, v. (fysiker)

1,154, 2,12, 2,174, A
2,337, 2,339, 2,342,

2,350; — barometer

2,115; — första elek-

tricitetsmaskin A
2,339; — första luft-

pump A 2,164; — om
kometernas regelbund-

na återkomst 2,164.

Guérin, luftfärd A 2,142

,

2,143, 2,144.

Guido Durantino, se

Durantino, G.

Guido från Arezzo (mu-
siker) 2,492.

Guidobaldo II (ital. ma-
jolikatillv. beskydda-
re) 4,364.

Guignets grönt 4,671.

Guilandina moringa
3,456.

Guillochering af solfjä-

drar 6,322.

Guillocheringsmaskin för
gravering 1,667, 1,675;— alster af A 1,67 6,.

A 1,677.

Guillochör (gravör) 6, 2 4 4

.

Guimet (ultramarinfabri-

kant) 4,680.

Guinea (Afrika), kaffe-

busken 5,74; — mynt
1,131; — palmoljas

beredning A 5,265; —
trävaruhandel 3,455.

Guinea, Nya (Austra-

lien), fiske 3,599; —
invånare 1,20; — pål-

bygnader 1,57.

Guineafår 3,385.

Guipure (spetstillv.)

6,473.

Guld 3,163, 4,39, 4,60.

A 4,291 ; — affinering

4,310; — användning

4,311; — — i juve-

lerarkonsten 6,274 ;
—

cementering 4,309; —

elektromotor 2, 3 6 8

;

— emalj eradt, kyrk-

saker, från 4:e och 5:e

årh. A 6,260; —
franskt 4,3 1 5 ;— fynd-

orter 3,92, 3,162; —— i forntiden 3,87,

3,157; — färgning

4,309; — förekomst

3,87, 3,92, 3,157,

3,162, 4,292; — hi-

storia 4,291; — kändt
under bronsåldern

1,99; — legeringar

4,313; — raffinering

4,309; — skedning

4,309; — smältpunkt

4,311 ; — specifik vigt

4,311; — spektralii-

nier 2,256; — värde

3,164; — värdemätare

6,585.

Guldafkastning, Ameri-
kas 3,164, 4,309; —
Australiens 4,302.

Guldamalgam 4,6, 4,317.

Guldbad (fotogr.) 4,610.

Guldblad 4,315; — öf-

verdrag på egyptiska

mumier 1,97.

Guldbrakteat med run-

inskrift 1,502.

Gulddyna (bokb.) 6,519.

Guldeter, till förgyllning

4,319.

Guldfasan 3,366.

Guldfot (myntfot) 6,585.

Guldfärger 4,312.

Guldgjutare i Dagvumba
(Afrika) 1,95.

Guldgjutning 6,268.

Guldgrufvor, Ungarn och
Siebenbiirgen 4,305;
— vattenledning till

A 4,301.

Guldgruppens metaller

4,39.

Guldgräfvare A 4,296.

Guldklorid 4,54, 4,312.

Guldkloridklornatrium

4,312.

Guldkokning 4,319.

Guldkoppar 4,191.

Guldkärl, funna vid Tröja

6,257.

Guldlod (lödning) 4,2 7 3.

Guldmakeri 4,8, 4,37 6.

Guldmalmer 3,159.

Guldmynt 4,201, 4,2 7 7.

Guldoxid 4,312.

Guldoxidnatron, under-

svafvelsyrligt 4,312.

Guldpapper 5,551.

Guldpennor med dia-

mantspetsar 6,211.

Guldpreparat 4,312.

Guldprydnader 6,258.

Guldpurpur (cassiuspur-

pur) 4,312, 4,432,

4,508.

Guldregn (fyrverkeri)

4,636.

Guldregnsbuske 3,360,

3,454.

Guldsalt 4,312.

Guldsand 3,92, 4,292;— bildning 3,86; —
som penningar 1,131.

Guldslagare A 4,314.

Gulclslagarformar, sorte-

ring och ifyIlning A
4,316.

Guldslagarhinna 4,314.

Guldslagarpapper 4,314.

Guldslageri 4,313.

Guldsmeder 1,526,4,273,
6,247.

Guldsmedshyttan, silf-

vertillverkning 4,263.

Guldsmedskonst A
6,246; — historia

6,256.

Guldsmedsverkstad i 16:e

årh. A 6,263.

Guldsmycken 6,257.

Guldsnitt (bokb.) 6,504,

6,507; — olika slag

6,520.

Guldstycke i naturlig

storlek och form, fun-

net i California A
4,293.

Guldsökarläger A 4,295.

Guldtillverkning, Sverige

4,307.

Guldtryck 5,5 31.

Guldtråd 6,25 6; — äkta

4,271.

Guldvaskning, Brasilien

4,295; — medelst vat-

tenledning och såll A
4,299; — på Ural,

medelst centrifugal-

maskin A 4,303; —
vid tråg A 4,297; —
vid vattenränna A
4,300.

Guldvinning, Byssland

4,302.

Guldörhänge från 8:e

årh. f. Kr. A 6,254.

Gulfärgning 5,515.

Gulgrått 5,516.

Gulholts (färgämne)

5,482, 5,487, 5,494,

5,515; — ungarsk

5,495.

Gulingefära 5,495.

Gulknoppar, kinesiska

5,495.

Gulrot 5,2 07.

Gulsparfvar (jagt) 3,489.

Gult 2,244, 5,556.

Giiltigerz, se Giltigerz.

Gumbert, sättmaskin

1,565.

Gumelia 5,85.

Gumesjefsk, malakit

3,254.

Gummering (litogr.)

1,662.

Gummi 5,394; — acaju-

5,410; — arabiskt

(arabicum) 5,223,

5,408;— djidda- 5,409;— elasticum 5,420;
— insamlingsorter, A-
bessinien, Aden, Ara-
bien, Egypten, Kor-
dofan, Marokko, Nu-
bien , Senegambien

,

Tunis 5,40 9; — kokos-

5,410; — peru- 5,410;— senegal- 5,408,

5,409; — växtbe-

ståndsdel 5,5, 5,9, 5,43.

Gummiarter 5,408.

Gummigaloscher 5,428.

Gummigutta5,396,5,407,

5,412.

Gummihartser 5,395,

5,407.

Gummilacka 5,412; —
användning i hattma-
keriet 6,543; — upp-
komst 5,399.

Gummipalm 5,72.

Gummirör 5,427.

Gumstarmar till gitarr-

strängar 6,554.

Gumtree, blue, red (au-

stralisk mahogny)
3,455.

Gunga, teori 2,60.

Gunpowder (tesort) 5,92.

Gurianbergen, «licha-

vens» 1,178.

Gurka 3,348.

Gurkmeja (färgämne)

5,412, 5,495, 5,515;
— (krydda) 5,207.

Gurkväxter 3,401.

Gurunöt, surrogat för

kaffe 5,85.

Guskare (papperstillv.)

1,462.

Guskvals (del af pap-

persmaskin) A 1,457,

i 1,466, 1,467.
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Gustaf I (art. hist,)

6,71; — (bokb. liist.)

6,50 5 ;
— (boktr. hist.)

1,599 } — bränvin an-

vändt endast som läke-

medel 5,149 ; — (bygn.

hist.) 1,307; — in-

kallar »flamske väf-

vare» 5,540; — pap-

persqvarn 1,444.

Gustaf II Adolf (art.

hist.) 6,41, 6,42, 6,71,

6,72; — (bygn. hist.)

1,309; — de första

svenska resmilor

3,441; — inför bru-

ket af krutpatroner

4,629, 6,81; — (pap-

perstillv. hist.) 1,444;
— (Sala silfvergrufvas

hist.) 3,147.

Gustaf II Adolfs staty

(Stockholm), posta-

ment af granit 3,31.

Gustafsberg (koppar-

verk), kopparkis 3,95,

4,193.

Gustafsberg, porslinsfa-

brik A 4,403; — pa-

riantillverkningar

4,404; — porslinspje-

i

ser A 4,405.
i

Gustafsbergs fabriks in- I

tressenter 4,403.

Gustafsson, C, spikma-
(

skin 6,168. i

Gutedel (drufsort) 3,354,
|

5,168.
;

Gutenberg, Johann, Tb.
j

1, A 1,519, 1,525,
i

1,526, 1,530, 1,531,
|

1,533, 1,535, 1,538,

1,540, 1,541, 1,542,

1,543, 1,570, 1,645;— slutord till Kato-

likon A 1,541.

Gutenberg-Fust-Schöf-

fermonument et i Frank-

furt am Main A 1,53 7.

Gutenbergsstatyer 1,534.

Gutenbergsstatyn i

Strassburg A 1,53 6.

Guttaperka 5,412, A
5,418, 5,419, 5,430 o.

f
.

; — användning

1,330, 5,434, 5,435;

— egenskaper 5,432 ;|— förarbetning 5,433 ; |— fördelar framför
j

kautsju 2,437 ;
— före-

komst 5,432; — han-

del med (statist.)

5,431; — historia

5,430; — hornisering

5,434; — olika sorter

5,43 3;— rening 5,43 3;— reningsapparat A
5,434; — skärmaskin

A 5,433; — vulkani-

sering 5,434.

Guttaperkakompaniet,
britiska 5,431.

Guttaperkapennor 6,211.

Guttaperkastereotype-

ring 1,589.

Guttaperkaträd 5,4 3 2 ;
—

gren A 5,431.

Gutterwitz (boktryckare)

1,599.

Guttiferer 5,40 7.

Gutwasser (grufva) 3, 1 4 1

.

Guyana, balatan (kaut-

sju) 5,425; — bark-

båtar 1,116; — graga

(kaffeqvarn) 5,81; —
kaffeodling 5,80; —
kakaoplantager 5,99;
— träslag 3,457.

Guzman, Don (den för-

ste luftseglaren) 2,129.

Gwynne (industriidkare)

5,281, 5,284.

Gyall (nötbosk.) 3,37 7.

Gyllenduk 5,550.

Gyllenfors (glasbruk),

tillverkningsvärde

4,545.

Gyllenläder 5,541.

Gymnasier 1,3 G 4.

Gymnodontes 5,240.

Gynecaeum (Karl den
stores »qvinnohus»),

färgning 5,488.

Gynekonitis (del af grek.

boningshus) 1,33 6.

Gypson (luftseglare)

"2,145.

Gyttorp, glimmerskifrer-

lager 3,37.

Gyula, handel med svin-

kreatur 3.3 8 8.

Gång i berg 3,101, A
3,102.

Gång i ur 6,220, 6,222;
— — fri A 6,227,

6,228 ; med kon-

stant kraft A 6,228,

6,229; reglering

6,230; — jfr följande.

Gångar i lås 6,151; —
i ur, hvilande 6,226;
— — tillbakafallande

6,225.

Gångart (malmbehandl.)

4,61.

Gångbildningar (grufbr.)

A 3,102.

Gånggrifter i Sverige

1,95, 1,180, 1,294.

Gånggriftemas folk 1,93.

Gånginrättning (urtillv.)

6,218, 6,225.

Gångjernsmekanism
(bakladdningsgevär)

6,86, 6,90.

Gångmattor 6,337.

Gångstigar 1,388.

Gångsystem (urtillv.)

6,225.

Gångvägar, etruskiska

1,389.

Gårdpump 2,196, A
2,197.

Gås 3,389; — hemland

3,366; — jfr Gäss.

Gåsfotsharf (åkerbruksr.)

3,304.

Gåspenna, skrifmaterial

1,508.

Gädda A 3,595, 3,605;— gräs- 3,605; — is-

3,605; — löf- 3,605.

Gäng (väfn.) 6,41 9, 6,460.

Gängeviertel, das (Ham-
burg), arbetarbostäder

1,348.

Gängkloppa (skruftillv.)

A 6,176, 6,177.

Gängmaskin (skruftillv.)

6,175.

Gängskärning (skruf-

tillv.) 6,175, 6,314.

Gängstål (skruftillv.)

6,314.

Gängtapp (skruftillv.) A
6,17 7.

Gärdesgårdar och gärd-

sel, material 3,439,

3,440.

Gärdssjön, grufbrytning^

3,95.

Gärr (kalmuckers och

mongolers bostäder)

1,55.

Gärtner (uppbyggare af

Ludvigskyrkan i Miin-

chen) 1,281.

Gäss, förstörare af fisk-

ägg 3,605; — jfr

Gås.

Gödboskap, Devons, He-
refords 3,381.

Gödning, af boskap 5,251;
— af fruktträd 3,352;
— af åkerfält 3,293,

3,313; — af ängar

3,341.

Gödningsdammar (fisk-

odl.) 3,595.

Gödningssalt (åkerbr.)

4,452.

Gödningsämnen för åker-

bruket 3,313 o. f.; —
artificiela 3,281; —
koncentrerade 3,315;
— mineraliska 3,320.

Gödselbad (färgn.) 5,514.

Gödselsåning (åkerbr.)

3,308.

Göltzschthalbron på

sachsisk-baierska jern-

vägen 1,415.

Göran, Sankt 3,467.

Gördel 1,68.

Gördelmakare 4,224,

6,327.

Gös (jerntillv.) 4,89.

Götafors (pappersbruk)

1,472.

Göteborg, gaslysning

5,326; — optisk te-

legraf 2,407; — pia-

nofabrikation 2,497;
— snickerifabriker

6,296; — trävaruut-

försel 3,461.

Götrek, P. (bokhandlare)

1,515, 1,601.

Göttich (kopparstickare)

6,268.

Götz, N. (boktr.) 1,545.
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H.

Haag (Nikolaus Yrs af- !

latsbref) 1,541.
|

Haag (ingeniör), värme-

apparater 5,386.
|

Haarlem (boktr. hist.)

1,531.

Haarlembron 1,3 85.

Haarlemsjön, torrlägg-

ning 2,2 04; — ut-

sträckning år 1530 och

1648 A 2,205.

Haas (boktryckare) 1,548.

Haase Söhne (boktryc-

kare) 1,591.

Habana, se Havanna.
Habichtswald, brunkol s-

grufva 3,182, 3,195.

Habrecht, uret i Strass-

burgs miinster 6,214.

Hacka, ett af de första

redskapen 1,85;— från

Nya Kaleclonien A
1,10 0; — från Söder-

hafsöarna A 1,100; —
åkerbruksredskap

3,294, 3,296.

Hackbräde (musik,

instr.), niirnbergskt

2,494; — persiskt

2,492.

Hackelseknifvar (i, 13 6.

Hackspett 3,490.

Hadley (fysiker), sextan-

ten 2,232.

Hadrumetum (fenic. ko-

loni) 1,144.

Hadsji (mekkapilgrim)

5,482.

Haematoxylon campechi-

anum 3,458, A 5,490.

Haenle, L. (firma för tillv.

af guld- och silfver-

papper) 5,551.

Haf 3,505; — djup

3,508; — och kuster

3,506; — jfr Ocean.
Hafertsäl 3,584.

'Haff 3,505.

Hafre 3,273, A 3,826,

3,328; — orientalisk

(fanhafre) 3,32 9; —
vanlig 3,329; — vild-

3,328; — vind- 3,328.

Hafsand 3,592, 3,593.

Hafsdjup 3,4; — Broo-
kes apparat till upp-
mätande af A 2,50 9.

Hafsdjur 3,14.

Hafsfiske, betydelse

3,553; — tyskt 3,554.

Hafsfisket, lilla och stora

3,553.

Hafsharar (giftets hist.)

5,229.

Hafsklimat 3,510.

Hafslok, hemland 3,360.

Hafsmuslor, ätbara 3,5 34.

Hafsorre 3,491.

Hafsorselj (färgämne)

5,489.

Hafssalt 4,265; — be-

redning 1557A3,201;
— tillgodogörande

3,2 8.

Hafsströmmar 3,511; —
orsaker 3,512.

Hafssvarnpar 3,566.

Hafssäl 3,486.

Hafstall 5,403.

Hafstemperatur 3,510.

Hafstrut 3,491.

Hafström, se Brinck.

Hafstång 3,551.

Hafstångsskörd i Jerseys

hamnA3,550, A 4,459.

Hafsutter3,4 95, A 3,496.

Hafsutterskinn 3,495,

3,496.

Hafsvatten, beståndsde-

lar 3,531; — färg

3,530; — specifik vigt

3,531.

Hafsvikare (säl) 3,48 6.

Hafsyta A 3,17.

Hafvet, Atlantiska,

strömmar 3,512; —
— vertikal genomskär-

ningA 3,508; — Döda,
asfalt 3,199, 5,403; —
— brom 4,601;— Egei-

ska 1,143; — Indiska,

beherskadt af portugi-

ser 1,152; djup

3,509; — Karaibiska,

temperatur 3,511; —
Kaspiska, förmodad
förbindelse med Svarta

hafvet 3,507; — —
husbloss 5,456; — —
saltafsättning 3,204;

zittverfrö 5,223;— Röda, förbundet

med Medelhafvet me-
delst Nilen 1,146; —— perlfiske 3,543; —— väg för venezianer-

nas handel på Krydd-
öarna 1,152; — Svar-

ta, förmodad förbin-

delse med Kaspiska
hafvet 3,507.

Hafvets fysiska geografi,

af Maury 3,509.

Hagarpress (boktr.) A
1,571, 1,572.

Hagby kyrka (Småland)

1,298, A 1,299.

Hagel 6,97.

Hagelbössor 6,44.

Hagelgjutning 4,2 35.

Hagelnummer 6,99.

Hageiskott 6,9 7.

Hagelsorter 6,9 9.

Hagenau, orgelbyggeri

2,543.

Hague, präglingsmaskin

för myntet i Rio Ja-

neiro A 4,289.

Hahn, Ulrich (boktryc-

kare) 1,544.

Haiderabad, stenkretsar

1,181.

Haxdinger (porslinsfabri-

kant) 4,3 97.

Hainhofer, Ph., ritningen

till hertig Philipps

af Pommern herrgård

6,268.

Haiti, indigo 5,492; —
kochenilj 5,485;— ma-
hogny 3,456; — pla-

tina (statist.) 4,321.

Haj 3,566, 3,567.

Hake (rustn.) 6,114.

Hakebyssa A 6,80.

Hakimani (arab. läkare),

uttalande om kaffet

5,75.

Hakstycke (hjelmdel)

6,112.

Halberstadt, handsktill-

verkning 6,534.

Hale, rotationsraketer A
6,70, 6,71.

Haleb, kaffehus 5,7 5.

Hales (kemist), lysgas-

beredning 5,323.

Haley, spegelteleskop

2,309.

Halfblod (hästar) 3,374.

Halffyrkanter (boktr.)

1,559.

Halfkamgarn 6,398.

Halfklot, jordens indel-

ning, land och vatten

A 3,505; efter

Behaims glob A 1,152.

Halfkloten, magdeburg-
ska, se Halfkulor.

Halfkronometrar 6,2 35.

Halfkräveta (rustn.)

6,113.

Halfkulor, magdeburgska
2,13; — i Regensburg
A 2,166.

Halfmåne 2,481.
Halfopal 3,253.

Halfplank 3,434.

Halfsidenlevantin 6,437.
Halfskugga A 2,220.

Halftygsholländare (pap-

perstillv.) 1,450.

Halfvalmtak 1,324.

Halfvarpsgarn 6,388.
Halfåsna 3,37 2.

Halfädelstenar 3,2 36,

3,253.

Halfön, Pyreneiska, silf-

ver 4,261; — jfr Por-
tugal, Spanien.

Halifax (grefskap), guld

4,505.

Hall (bygn.) 1,354.

Hall, saltverk 3,22 7.

Hall, C. M. (fysiker)

2,266, 2,267.

Halland, bokskogar

3,404; — fornfynd,

spjutspets af flinta A
1,94; — rådjur 3,479;
skogsareal 3,402.

Halle, brunkolsflötser

3,181.

Hallein, saltverk 3,205,

3,227.

Hallon 3,351, 5,160.

Hallstadt, grufbrytnin-

gens ålder 3,144; —
saltverk 3,205, 3,226.

Hallstattfyndet, brons-

saker A 1,97, 1,101.

Halm, som gödningsäm-
ne 3,316; — till pa-

piermaché 6,493; —
till snörmakeriarbeten

6,460; — jfr Halm-
flätning.

Halmnäterskor, Schwarz-
wald A 6,339.

Halmflätning A 6,334,

6,337 o. f.; — blek-

ning 5,478; — rens-

ning 6,339; — sorte-

ring 6,340; — (sta-

tist.) 6,344.

Halmhattar, apprete-

ringsmaskin A 6,342;— fasonering och •

pressning 6,341; —
italienska 6,341; —
tillverkning 6,338 o. f.

Halmmassa (pappers-

tillv.) 1,454.
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Halmstad, klädesfabrik

6,47 5; — trävaruut-

försel 3,461.

Halmsäd 3,325.

Halmvin 5,17 0.

Halographia, Thöldens
beskrifning på sänk-

våg 2,91.

Haloider 4,658,

Haloidsalter 4,44, 4,47 9.

Hals (fiol) 2,516.

Halsberget (rustn.) 6, 1 1 2

.

Halsbriiche, amalgame-
ringsverk A 4,2 57.

Halske (fysiker) 2,408,

2,424, 2,447.

Halsstycke (rustn.) 6, 1 1 2

.

Hamadan (by), ruiner af

det gamla Ekbatana
1,209.

Hamburg, borgarhus

1,346; — das Gänge-
viertel 1,348; — sy-

maskinstillverkning

6,481.

Hamburger-bai (i Davis-

sund) 3,5 8 4.

Hamid (Mindre Asien),

tragant 5,410.

Hamilton (Canada), sy-

maskinstillverknin g
6,481.

Hamling (skogssk.) 3,411.

Hammarban 6,197.

Hammare 1,84, A 3,21,

3,22, 6,20, 6,197; —
från Tahiti A 1,100;— olika slag A 6,19,

6,20.

Hammare (kanondel)

6,62; — (piano) 2,506;— — anordning A
2,506; — (ur) 6,232.

Hammarfilt (pianotillv.)

2,506, 6,547.

Hammarfångare (piano-

tillv.) 2,501, 2,502.

Hammarklaver 2,495.

Hammarmekanik (piano-

tillv.) 2,500; — Cri-

stofalisA 2,499, 2,501;— engelsk A 2,5 02;— för stående instru-

ment A 2,504; —
nedåt slåendeA 2,505;— repetitionsmekanik

A 2,503; — Schrö-

ters A 2,500 ; — wien-

mekanik A 2,501.

Hammarslagg (jerntillv.)

4,91.

Hammarverk (maskin)

6,9.

Hampa 1,46, 3,336, 3,359,

5,133, 6,352, 6,402,

6,406; — som narko-

tiskt njutningsmedel

5,134.

Hampolja 5,266, 5,412.

Hampsjäl (repsl.) 6,417.

Hampton roads, striden

mellan Monitor och
Merrimac 2,601.

Hamptåga, 400 gånger

förstorad 6,367, A
6,368.

Han (kinesisk dynasti)

1,146; — (porsl. upp-

finn.) 4,349.

Hanau, försök med Berg-

strässers signalpost

2,40 3; — (Sylvius'

födelsestad) 4,16; —
tillverkning af platina-

kärl 4,323.

Hanbjelkar (bygn.) 1,324.

Hancock, användning af

kautsju vid bokbinderi

6,52 3; — — vid tyg-

tryck 5,430; — vulka-

nisering af kautsju

5,421, 5,423.

Hancornia speciosa5,4 1 9.

Handbok i teknologi af

Karmarsch 6,15.

Handbredd (egypt. längd-

mått) 2,25.

Handel 1,25, 6,561,

6,563, 6,596; — och
penningar 1,129.

Handeldvapen 6,78; —
första 6,7 9; — till-

verkning 6,10 2.

j

Handelsaln 2 26.

Handelsbolag 6,582.

I

Handelsfartyg 6,56 3.

I Handelsfrihet 6,5 68,

I 6,569.

Handelsfördrag 6,565.

\

Handelskompanier, sven-

!
ska 6,476.

|

Handelsstäder 1,369.

|

Handelsvirke 3,421 j
—

|

utländskt 3,4 53.

!

Handelsvåg A 2,78.

I Handelsväxter 3,325,

3,33 9; — narkotiska

3,337.

Handgrepp, vid ombryt-
ning (boktr.) A 1,562

;— vid skärning i trä

A 1,613; — vid sätt-

ning (boktr.) A 1,558.

Handhammare 6,20.

Handhåf 3,596.

Handhäckling (spinn.)

6,399.

Handkartor, fotolitogra-

fiska 1,670.

Handlag vid gravering A
1,633.

Handlans 3,57 9.

Handlinbråka A 6,358.

Handpress (boktr.) 1,58 6.

Handpump 2,196.

Handqvarn 5,21, 5,22.

Handsax (blecksl.) 6,23,

6,198.

Handskar af sälskinn

3,587;— franska 6,534;— hörande till rust-

ning 6,114.

Handskmaken 6,52 6.

Handskskinn, danskt

5,450.

Handsksnitt, sömmarnas
läge på den utspända
handsken A 6 535.

Handsksömnad, hjelpma-

skin A 6,536, A 6,537.

Handsktillskärning, fin-

gerfack A 6,534.

Handsktillverkning

6,534.

Handskyttel (väfn.)

6,425.

Handslå (väfn.) 6,425.

Handspegel i gammal-
egyptisk stil, af Beau-
grand i Paris A 6,2 6 9.

Handspel (grufbr.) 3,12 6,

A 3,127.

Handspruta 2,2 08.

Handstol (väfn.) 6,4 22.

Handsymaskin 6,48 0,

6,481.

Handsåningsmaskin
3,310.

Handtag (plog) 3,299.

Handtryck (tygtr.) 5,522

;

— med träformar A
5,523.

Handtverk, hos assyrer,

babyloner, fenicer, is-

raeliter, meder och
perser 1,315.

Handtverkare, af växan-
de kultur betingade

1,175; — fördelning i

grupper 6,560.

Handtverkerier, äldsta

6,560.

Handtverksskicklighet,

bygnadskonstens be-

roende af 1,175.

Hangest, Héléne de, fa-

janstillverkning 4,372.

Hank till gärdesgårdar

3,440.

Hanley, lerkärlstillverk-

ning 4,394.

Hannibal, vägbrytning i

Alperna 3,87,- — silf-

vergrufvor, Spanien

4,261.

Hannong, P. (porslins-

fabrikant) 4,380.

Hannong, P. A. (porslins-

fabrikant) 4,366,4,381.

Hannover, bangårdsplats

1,371 ; — halmflätning

6,344.

Hannoverskolan (bygn.)

1,285.

Hans (hundslag) 3,470.
Hansan (hanseförbundet)

6,566.

Hanseater, sjöjagt 3,584.

Hansen, se Dessauer &
Hansen.

Hansestäderna, hval-

fångst 3,583, 3,584.
Haran (Arabien), väfna-

der 6,349.

Harburg, sodatillverk-

ning 4,467.

Hardtmuth, L. & C, fa-

brik för tillverkning

af blyertspennor4,68 8.

Hare 3,481 o. f., 3,493,

6,352; — utdöd art

1,11.

Harf 3,294, 3,303; —
olika slag 3,304.

Harfning 3,294.

Hargreaves (väfvare),

spinnmaskin A 6,371,

6,372, 6,373.

Harhår, råämne till filt-

hattar 6,539, 6,540; —
som spinnämne 6,352.

Harjagt A 3,482; — i

Sverige, jSTorge, Fin-
land 3,482.

Harley (bokbindare)

6,508.

Harmala (färgämne)

5,490.

Harmalin (färg) 5,500.

Harmonium (fysharmo-
nika) 2,535.

'
•

Harnesk 6,113, 6,439 ;
—

augsburgska, tillverk-

ningsstämpel A 6,122 y— halfva 6,119.

Harneskbräde (väfn.)

6,439.

Harneskhake (rustn.)

6,114.

Harneskmakare 6,121.

Harnesksolf(vafn.)6,439.

Harpa 2,483; — forn-

egyptisk 2,486; — hi-

storia 2,484; — äld-

sta former A 2,485.
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Harpax (bernsten) 2,338,

3,255.

Harpipa 3,47 2.

Harpoes (harts), Sveriges

ut- och införsel 1871

3.462; — jfr Harts.

Harpuner (hvalfångst)

3,578.

Harpunerare 3,578.

Harpunering af en ka-

skelot A 3,57 9.

Harriet Agnes (Sveriges

första stålfartyg) A
4,119.

Harrison (porslinsfabri-

kant) 4,387.

Harrison, J. (urmakare)

6,217, 6,236.

Harry (kautsjufabrikant)

5,429.

Harskinn, svenska, pris

3,493.

Harskramla 3,483.

Harsyra 5,10.

Harsyresalt 5,11.

Hart, se Hobbs, Hart &
Comp.

Hartford, patenteldva-

pensfabrik 6,101.

Hartig (skogshushållare)

3.465.

Harting (professor), om
tubens uppfinning

2,298.

Hartl, v. (nottryckare)

1,655.

Hartmann (kemist) 5,522.

Hartmann, R. (maskin-

byggare) 6,11, A 6,12

;

— verkstad, maskinsal

A 6,18.

Hartnack, mikroskop vid

parisverldsutställnin-

gen 1867 2,328.

3arts 3,314, 3,449, 3,462,

5,269, 5,275, 5,342,

5.394, 6,307; — bryg-

gar- 5,3 9 7 ;
— dammar-

5,396, 5,399; — drak-

blods- 5,396 ;— egent-

ligt 5,395; — elastiskt

5,395; — elemi- 5,406;— gummi- 5,395; —
hvitt 5,397; — hårdt

5.395, 5,397; — ko-

pal- 5,396; — mjukt

5,395; — olika slag

5,412; — jfr Harpoes.

Hartselektricitet 2,340.

Hartsgång 3,431.

Hartskitt 5,416.

Hartslim 1,465.

Hartslut 5,466.

Hartsskrapor A 5,395.

Hartssyror 5,395.

Hartssåpa, användning
vid pappers limning

1,465.

Hartstvål 5,269, 5,274,

5,275.

Harwich, ostronodling

3,539.

Harz, användning af

svafvelsyrlighet 4, 7 3 ;— blodstensmalm

4,86; — boningshus

1,342; — Georgsstol-

len 3,110; — gips

4 442; — granit 3,30;— grufbrytning 3,110;— grufschakt 3,112;— grufvor, luftvex-

lingsapparat 2,170; —— jerntrådslinor

4,140;— kobolt4,168;
— kopparkis 4,19 3;— linneväfning 6,350

;— schakt, förtimradt

A 3,112; murade
A 3,112; — silfver

4,261; — zinkenit

4,183.

Harzmila 3,446.

Harzras (nötbosk.) 3,3 81.

Harzyxa (skogssk.)

3,420.

Hasjisj 5,133; — verk-

ningar 5,134.

Haspel (papperstillv.) A
1,457, 1,467;— (repsl.)

6,409; — (spinn.),

engelsk 6,387; —
fransk 6,388.

Haspelmått 6,402.

Haspling af garn (spinn.)

6,376, 6,387.

Hassagaj (kafHriskt kast-

spjut) 1,105.

Hasse, ritning till trä-

snitt A 1,616.

Hasselnöt 3,359; — olja

(nötolja) 5,266.

Hasskarl, cinchonaträ-

dets öfverflyttande till

Java 5,223.

Hastighet, kroppars 2, 1 9
;— pendelns 2,94.

Haswell (ingeniör), hy-

draulisk smidningsma-
skin 6,22.

Hatorsmasker som kapi-

tälprydnader 1,2 00.

Hatt (takform) 1,324.

Hattar, formningA 6, 5 4 2

;

— färdigberedning

6,344; — italienska

(firenziska, livorniska)

6,338; — snällfabri-

kation 6,546; — vat-

tentäta 6,497; — jfr

Halmhattar.

Hattersley, sättmaskin

1,565, 1,568.

Hattform (på hattappre-

teringsmaskin) A
6,342.

Hatthvete (toskånskt)

5,478.

Hattmakare 6,539.

Hatton, hyfvelmaskin

6,289.

Hattvalkning A 6,541.

Haubits 6,44, 6,45; —
efter Gribeauvals sy-

stem A 6,47; — från

17:e årh. A 6,46.

Hauempegem (abiponisk

talbenämning) 1;134.

Haukwitz, handel med
fosfor 4,585.

Haus Oesterreich (schakt

i Yieliczka) 3,217.

Hausen (fysiker), elek-

tricitetsmaskin 2,343.

Hauser, . språkförmågans
beroende af mennisko-
umgänge 1,124.

Hausner, statistik öfver

Europas maskinfabri-

ker 6,36; vin-

tillverkning 5,183.

Hautbois (oboe) 2,530.

Hautelisse (tapettillv.)

6,457.

Hautelissebilder, Gregoi-

res 6,268.

Haute-Marne (departe-

ment), knifsmide 6, 1 3 .

Hautreliefvalstryck

(tygtr.) 5,522.

Hautsch (tillverkare af

automater) 6,2 3 9.

Haiiy, E,. J. (mineralog)

2,33, 3,235, 4,28.

Haiiy, V. (blindskriftens

uppfinnare) 1,511.

Havanna (Habana), ci-

garrarbetare 5,125.

Havanna (tobak) 3,337.

Havannacigarrer 5,124.

Havannanyanser (färger)

5,504.

Havermeyer, sockerfa-

brik, sockerfatsmaskin

6,294.

Haviland (porslinsfabri-

kant) 4,395.

Hawkes Bay-journal, om
Nya Zeeland 1,2 7.

Hawksbee (fysiker) 2, 1 6 7

,

2,343; — spegeltele-

skop 2,309.

Havre, tobaksfabriker

(statist.) 5,128.

Haydn, H. (musikinstru-

mentmakare) 2,494.

Haydn, J. (kompositör)

2,504.

Hayes (doktor), ishafs-

resa 3,588.

Hayling (ö), ostronodling

3,539.

Heath (gravör), stålstick

1,641.

Heatschcont, maskin för

brodering i tyll 6,491.

Hebreer, bruket af hvit-

lök 5,205 ; — jordbruk

3,272; — kultur 2,9;— musikaliska instru-

ment 2,485, 2,486 r

2,492, 2,523; — mått

2,25; — safflor till

färgning 5,489; —
skrifkonst 1,512; —
ugnar 5,358; — ädel-

stenar 3,254, 3,260; —
jfr Jerusalem, Judar.

Hebriderna, röd indigo

5,489.

Hebriderna, Nya, befolk-

ning 1,20.

Hedfår A 3,383, 3,386^— ull 6,352.

Hedkärra (Vestmanland),.

ställstensbrott 3,38.

Hedysarum onobrychis

3,340.

Heeren (kemist), om tvåla

kemiska sammansätt-
ning 5,276.

Hefestos, lär grekerna
jernsmidet 3,275; —
jfr Yulcanus.

Hegyallyakedjan, tokajer

3,357.

Heidelberg, slottet 1,270 y— — Otto-Heinrichs-

flygeln A 1,267, 1,275.

Heidelbergfatet 5,177.

Heideloff (arkitekt)

1,281.

Heilmann, broderingsma-
skin 6,489; — maski-
ner för spetstillverk-

ning 6,47 3.

Heilmann-Schlumberger,
ullkammaskin 6,394,A
6,395, 6,396, 6,397.

Heintze & Blankertzr

stålpennsfabrik 6,206.

Hektar (metermått) 2,39.

Hektogram (metermått)

2,37.

Hektoliter (metermått)

2,39.
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Hektometer (metermått) I

2,37.
|

Heland, J. F. v. (linie- !

chef vid opt. telegr. i

Sverige) 2,407, 2,448.

Helblekning 5,47 3.

Hele, Peter (fickurets

uppfinnare) 0,214,

6,239.

Helena (s:t elmseld)

2,361.

Helena, den heliga, Ma-
riakyrkan i Betlehem

1,231.

Helena, S:t, plantager af

cinchonaträd 5,2 2 3.

Heleneborg, nitroglyce-

rinfabrik 4,64 3.

Helens, S:t, spegelglas-

fabrik 4,518.

Helgeandsholmsbeslutet,

svenska bergverk för-

sta gången omnämda
3,89.

Helgeandskyrkan, Yisby
1,298.

Helgoland, hummerfiska-

re A 3,589; — kolje-

fiske 3,569.

Helianthus 3,3 3 6 ;
— tu-

berosus 3,340.

Heliconiablad, använd-

ning vid puristammens
bostäder 1,51,

Heliodoros från Aten,

om gifterna 5,229.

Heliodoros från Larissa,

om ljuset 2,216.

Heliogabalus, den första

sidendrägten 6,361.

Hellos' hästar (myt.)

3 370.

Heliostat (spegelinstr.)

2,234,

Heliotrop (spegelinstr.)

2,234, 2,307.

Heliotrop (ädelsten)

3,236, 3,260.

Heljestrand, Y., filfabrik

i Eskilstuna 6,141.

Helkräveta (rustn.) 6, 1 1 3

.

Hellas, se Grekland.

Helle (grek. myt.) 3,384.

Hellebarder (vapen)

6,118.

Hellebardier från 15:e

årh. A 6,42.

Helleflundra 3,57 0.

Hellefors, silfvertillverk-

ning 4,263; — stoll-

arbeten 3,111 ; — tak-

skifferbrott 3,57; —
jfr följande.

Helleforsverken, jerntill-

verkning 4,146.

Hellener, pelasgernas un-

danträngande 1,143;
— stenbrytarverktyg

3,20; — jfr Greker.

Heller (tekniker), metod
för framställning af

pappersmassa ur trä

1,445.

Hellesponten 3,384.

Hellgren, W., & Komp.,
tobaksfabrik, tillverk-

ning (statist.) 5,129.

Hellot (kemist) 4,2 2,

4,381, 5,522.

Helm (hjelm) 6,115.

Helmbarten (hellebarder)

6,118.

Helmet (hjelm) 6,115.

Helmholtz (fysiker och
fysiolog) 2,4, 2,13, A
2,215, 2,219, 2,245,

2,289, 2,295, 2,473,

2,509, 2,518.

Helmont, van (kemist)

4,11, 4,14, 4,15, 4,16.

Helmstädt, stenkretsar

1,180.

Helsingborg, tegeltill-

verkning 4,406; —
telegraf 2,407.

Helsingfors, tapettill-

verkning 5,550.

Helsingland, linspinning

6,403; — sjömalm
3,99.

Helskugga 2,219; — och
halfskugga A 2,2 2 0.

Helsotillståndet, skogar-

nas inflytande på
3,399.

Heltygsholländare (pap-

perstillv.) 1,450.

Helvig (general), svenska
artilleriets förbättring

6,73.

Hematoxylin 5,490.

Henri (half) 4,43.

Hemlocksgran 3,456.

Hemmansskogar, svenska
statens, utarrenderade

(statist.) 3,403.

Hemmen, van, förslag

att torrlägga Haarlem-
sjön 2,205.

Hemors barn (Jakobs

myntgåfva) 4,274.

Hempel (inventionshor-

nens uppfinnare) 2, 5 2 5

.

Henfrey (tekniker), gas-

lysning 5,326.

Henleys urladdare

(elektr.)A2,346,2,349.

Henniger, fabrik för ny-

silfvervaror 4,17 9.

Henning (ordnare af

bergsbruket i Ural)

3,152.

Henrik Fågelfängaren (af

Tyskland), jagthäst,

uppspanare af Eam-
melsbergs silfvergruf-

vor 3,86.

Henrik Navigatör, portu-

gisernas sjöresor

1,152.

Henrik I (af England),

förordning om alnens

längd 1101 [Edgar är

oriktig uppgift i tex-

ten] 1,136.

Henrik II (af England),

snabelskor på rustning

6,114.

Henrik IY (af England),

glasmålningar i Yorks
katedral 4,540.

Henrik YIII (af Eng-
land), förbud mot be-

gagnande af humle vid

öltillverkning 5,187;— stockfisk som han-

delsvara 3,560.

Henrik II (af Frankrike),

bokbinderiets tillstånd

6,504; — gradmät-
ning 2,34;-— rustnin-

gens sammansättning
6,112.

Henrik III (af Frank-
rike), förhållande till

Palissy 4,370 ; — glas-

industrins tillstånd

4,495; — porträtt i

glasmosaik A 4,529.

Henrik IV (af Frank-
rike), artilleriets ut-

veckling 6,41, 6,44;
— chifferskrifts de-

chiffrering 1,510; —
underrättelser om tu-

bens uppfinning 2,299.

Henry, O., försök till

eldning med vätgas

5,346.

Henry, T. (gevärskon-

struktör) 6,96.

Henrygevär, slut- och
magasinsinrättning A
6,95.

Henry-winchestergevär

6,96.

Henschel (mekaniker),

saltvätskans gradering

3,214; — turbiner

2,191, 6,7.

Henselt (eller Hensold),

glashytteanläggning i

Stourbridge 4 491.

Henshaw, mikroskopiska
undersökningar 2,326.

Hensold, se Henselt.

Herakles (Hercules), bo-

skapsrofvet 3,379; —
båge som vapen 6,79;— som jägare 3,467-;— stöder, de gamles
psigt om 1,150; —
— fenicernas fram-

trängande genom 1,25;— — försök att fram-
tränga genom 1,144;— storverk, afbild-

ning i Zeus' tempel,

Olympia 1,219;
afbildning på en stål-

rustning af Kollman
6,121.

Heraklessten (magnet-
sten) 2,450.

Herault (departement),

vin 5,17 6.

Herba sancta (tobak)

5,106.

Herbe de grand prieur

(tobak) 5,106; — de
la reine mére (tobak)

5,106; — de saint-

croix (tobak) 5,106.

Herculanum, papyrusrul-

lar 1,502; — trä som
bränsle 5,358.

Hercules, se Herakles.

Herde, för hans uppe-
hälle erforderliga be-

tesmarker 3,270.

Herdefolk 1,69; — no-

madiserande 3,270.

Herdepipa 2,52 9.

Herder, v. (konstteore-

tiker) 1,280; — om
boktryckerikonstens

betydelse 1,524.

Hereford, gödboskap
3,381.

Herend (Österrike), pors-

linsfabrik 4,397.

Herhan, stereotyperings-

försök 1,588.

Hering, brunkolsflötser

3,183.

Hering, Ch. (bokbindare)

6,509.

Herjedalen, myrmalm
3,99; — osmundsjern
4,81.

Herjulfsson, Bjarne, A-
merikas förste upptäc-
kare 1,149.
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Herkos (akropolis) 1,221.

Herman (munk; bokbin-

dare) 6,503.

Hermann (cherusken), be-

frielsekriget 1,14 8.

Hermann (kemist i Mosk-
va), ilmenium 4,40.

Hermann (kemist i Schö-

nebeck), kadmium
4,165.

Hermann (parfymfabri-

kant) 5,30 2.

Hermbstädt (kemist),

areometerskala 2,9 0;— tygtryckets förbätt-

ring 5,522.

Hermelin, oäkta 3,494.

Kermelinskinn, pris

3,493; —åtgång 3,494.

Hermeos (ädelsten) 3,2 4 8.

Hermeos på Lemnos (te-

legr. hist.) 2,4 2.

Hermes (handelns upp-

finnare; grek. myt.)

3,275; — jfr Mer-
curius.

Hermes Anubis (egypt.

gudomlighet) 1,201.

Hermespelare (egypt.

bygn.) 1,201.

Hermesstoder 6,296.

Hernandez (läkare), to-

baksplantans införande

i Europa 5,106.

Herne bay, ostronbank

3.539.

Hernösand, trävaruex-

port 3,461.

Hero (häst) 3,375.

Herodotos (grek. histo-

rieskrifvare) 1,145,

1,501, 2,402, 5,489,

6,355; — om de må-
lade murarna omkring
Ekbatana4,343 ;

— om
grekernas skrifkonst

1,499; — om kornöl

'hos egypterna 5,185;— om narkotiska ret-

medel hos skyterna

5,106, 5,134; — om
tennets ursprung 4,238;— pm tygtryck hos
kaukasusfolken 5,518.

Herold (ledare af pors-

linsfabriken i Meissen)

4,379.

Herold (ordnare af bergs-

bruket i Ural) 3,152.

Heron från Alexandria

(grek. filosof), om vat-

tenorgeln 2,539; —
om ångans användning

1,154, 2,13; — pump-

maskin 2,209; — ång-

kula A 2,567.

Heronsaln (mått) 2,26.

Heronsbrunn A 2,209.

Herridsvad (Skåne), pap-

persqvarn 1,444.

Herring (kassaskåpsfa-

brikant) 6,165.

Herrmann, ugn A 5,3 7 2.

Herschel, J., ljusbilder

4,597; — spektralana-

lysen 2,249, 2,257.

Herschel, W., jättetele-

skop A 2,308, 2,310;— spegelteloskop A
2,310.

Hertel (optiker) 2,3 2 6.

Hertfordshire, pappers-

tillverkning 1,47 6.

Herting (tapetfabrikant)

5,549.

Herzberg, vapensmide
6,122.

Herzog (uppfinnare af hy-

drokarburlunargaslam-

pan) 5,321.

Hesiodos, om plogen

3,297.

Hessen, fosfor 4,586; —
linneväfveri 6,350; —
röd blodstensmalm

4,86; — speiskobolt

4,168.

Hestia (Vesta), lär gre-

kerna hushållsskötsel

(myt.) 3,275.

Hetshund 3,47 0.

Hetskörning (glastillv.)

4,510.

Hettare (varmluftsma-

skin) 2,602.

Heunisch, hvit (drufsort)

5,168.

Heutsjeudynastin (Kina),

porslinstillverkning

4,351.

Hevea 5,419.

Hexeri 1,137.

Hexmjöl (fyrverkeri)

4,636.

Heyers hålborr 3,409.

Hezekiel, om tyrernas

färger 5,481.

Hiene-Juene (vigternas

uppfinn.) 2,77.

Hieroglyfer 1,494, A
1,497; — uppkomst
1,480.

Hieron (konung ; häfstån-

gens hist.) 2,62.

Hieronymus, om pneu-

matisk orgel 2,539.

Hierta, L. J. A 1,602;— fabrik för tillverk-

ning af trycksvärta

1,603; — Liljeholmens

ljusfabrik 5,27 8; —
maskinpressens använ-

dande 1,601 ; — Munk-
sjö pappersbruk 1,47 7;— stenograferingssy-

stem 1,515; — stil-

gjuteri 1,602.

Higgins (mekaniker), för-

bättrade nyerspindlar

6,384.

High-mainflötsen, utbred-

ning 3,180.

Hildagrufvan, S:t (South-

fields), gasexplosion

3,19 3.

Hildegard, den heliga,

om humles användan-
de 5,186.

Hildesheim, kyrkan S:t

Mikael A 1,236,1,238;— silfverfynd 6,258.

Hildreth (doktor), ameri-

kanska petroleumkäl-

lornas upptäckt 3,197.

Himalaja, cinchonaträd

5,22 3; — folk 1,25,

1,141; — granit 3,30;— odlingens vagga

1,15, 1,191: — vildt

hvete och korn 3,359;
— vinranka 5,165.

Himlakroppar, afkyl-

ningsprocess 2,561 ;
—

uppkomst och utveck-

ling 3,7.

Himmelsglober 2,11.

Hinduer, ett slags bok-

tryck 1,526; — kun-

skaper 1,23; — orna-

mentik 1,251; — jfr

Inder, Indien.

Hindukasjmirsjalar

6,451.

Hindustan, se Indien.

Hinnform (guldsl.) 4,314.

Hiong-nu (folkslag) 1,1 87.

Hipp (mekaniker), elek-

trisk väfstol 6,449-

Hipparchia janira 2,329.

Hippodromer (bygn.)

1,220.

Hippokrates (grek. lä-

kare), läkemedlens be-

redning 4,5.

Hippolyte (munk; upp-
finnare af metod för

porslinsförgyllning)

4,381.

Hippomane mancinella

5,238.

Hiram, Salomos tempel-

bygnad 3,19.

Register till Uppfinningarnas lok, banden 4— 6.

Hire, De la (matemati-

ker), häfstångens verk-

ningssätt 2,62; —
krutets verkningssätt

4,635.

Him (mekaniker), tele-

dynamiska kabeln

4,141.

Hirs 3,273, 3,329; —
dryck af 1,45, 5,144.

Hirschfeld (boktryckare),

färgtryck 1,592.

Hirschvogel, August
(glasmålare) 4,540.

Hirschvogel, Augustin
(kopparstickare) 1,631.

Hirschvogel, V. (fajans-

fabrikant) 4, 360, 4,368.

Hirskorn använda till

rusdryck 1,45, 5,144.

Hirson (Frankrike), korg-

flätning 6,336.

Hirt (arkitekt) 1,281.

Hirtenberg, bomullskrut-

fabrik 4,638.

Hirzel, oljgasapparat

5,343, A 5,344.

Hirzel, »Toilettenchemie»

5,302.

Hisparilla (träslag) 3,456.

Historia, allmän 1,189.

»Historia suevorum» af

Felix Fabri, om borr-

qvarnar 6,2.

Historieskrifning 1,140.

Hitte, La (general), sy-

stem för refflade ka-

noner 6,53, 6,75.

Hitterdal (Norge), trä-

kyrka 1,240.

Hittorf (arkitekt) 1,28 2.

Hitzig (arkitekt) 1,282.

Hjelm 1,86, 6,107, A
6,111, 6,115; — å la

salade 6,116; — en-

gelsk, från 12:e årh.

A 6,105; — från 1450
6,117; — indisk-mu-

hamedansk A 6,109;— mongolisk A 6,108;— persisk A 6,108;— tatarisk A 6,108.

Hjelmbilor» 6,118.

Hjelmsmeder, utmärkta
6,122.

Hjelmtak (bygn.) 1,324.

Hjelparbete (grufbr.)

3,113.

Hjelpbetor 5,507.

Hjelpgallring (skogssk.)

3,411.

Hjelphästar (väfn.)6,440.

Hjerpar 3,468, 3,488;—-
frygiska 1,47.

5
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Hjerppipa (jagt) 3,47 2,

3,488.

Hjertstock (kolmila)

3,446.

Hjort, fossila fynd 1,11,

3,16, 3,17 0; — skri-

ande A 3,47 8; — som
vagnsdragare 6,325;—
vid romerska djurfäkt-

ningar 3,366.

Hjorthornsolja 4,657.

Hjorthornssalt 4,659,

5,38.

Hjortjagt 3,4 7 6.

Hjortpipa (jagt) 3,472.

Hjul med vals A 2,64;— svetsade 6,20; —
jfr Uppfordringshjul.

Hjulband 6,20.

Hjulbarometer A 2,118.

Hjulbössor, metall 4,203.

Hjulfrasmaskin A 6,35.

Hjulfönster 1,23 7.

Hjullås 6,81.

Hjulmaskiner (blåsinstr.)

2,528; — (symaskin)

6,484.

Hjulplog A 3,299.

Hjulregel (lås) 6,156.

Hjulringar, helvalsade

4,125.

Hjulskärtyg (urtillv.)*

6,241.

Hjulsvarfvar 6,29.

Hjulur 6,2, 6,214;— med
lod, af äldre slag A
6,219; — uppfinning

6,241.

Hjulved 3,421.

Hjulverk (urtillv.) 6,220.

Hoath- [ej Hoarth] head,

telegrafkabel 2,438.

Hobbs, Ashley & Comp.,
låstillverkning 6,162.

Hobbs, Hart & Comp.,
tillverkning af kassa-

skåp 6,164.

Hoboe 2,530.

Hobson, undersökning af

zinkens egenskaper

4,151.

Hochbrucker (harpist)

2,488.

Hochstetter (geolog), om
Nya Zeeland 1,26.

Hochstätter, Konrad von,

se Konrad von H.

Hochstätter, C, &Söhne,
tapettillverkning

5,549.

Hoes maskinpress 1,580,

A 1,581, 1,584.

Hof (Fichtelgebirge),

serpentin 3,51.

Hoff, beredning af medi-

cinska undermedel

5,228.

Hoffman (pianofabrikant)

2,497.

Hoffmann (direktör för

blåfärgsverket Marien-

burg i Hessen) 4,68 0.

Hoffmann [ej Hoffiman]

(kemist) 2,256.

Hoffmann (stereotypins

hist.) 1,588.

Hoffmann, Chr. [ej Hof-
mann] (tryckpresskon-

struktör) 1,571.

Hoffmann, F. (kemist)

4,21, 4,35.

Hofmann, A. W. (kemist)

5,498, 5,500.

Hofmantorp (Småland),

glasbruk 4,54 5.

Hofvar, råämne för svarf-

konst 6,307.

Hofåkommor hos hästar

3,365.

Hohenheim, se Paracel-

sus von H.
Hohenschwangau (slott),

glasmålningar 4,540.

Hohenstein (Schröters fö-

delseort) 2,495.

Hohlfeld (mekaniker),

fiolklaver 2,4 96.

Holbein, träsnitt 1,606,

1,612.

Holcus saccharatus

3,330, 5,72.

Holland, blyhvitt, till-

verkning 4,667; —
bokbinderi 6,506; —
boskapsskötsel 3,36 5;— cinobertillverkning

4,677; — fajanstill-

verkning 4,37 3; —
fiske 3,553; — gevär

6,96; — glasmålning

4,540; — glassliperi

2,323; — Haarlem-
sjöns torrläggning

2,204; — humlegårdar

5,135; — jagt med fal-

kar 3,471; — jernba-

nor, längd 6,597 ;
—

kaffeförbrukning 5,85;— landthushållning

3,297 ;
— likörer 5,162;

— lin 6,360; — lin-

neväfverier 6,350; —
linsslipning 2,267; —
läroanstalter, offentli-

ga 1,153, 6,566; —
porslinstillverkning

4,3G0, 4,397; — sill-

fiske 3,558; — skogs-

areal 3,40 2 ; — socker-

förbrukning 5,49; —
tapetfabriker 5,549;
— tapettillverkning

— 5,540; — tegeltill-

verkning 4,410; —
tobaksodling 5,10 7,

5,115; — tygtryck

5,535;?—- växtacklima-

tisation 3,359; — ylle-

manufakturer 6,350;
— öltillverkning 5. 18 6;— jfr Holländare.

Holland, Nya, se Austra-

lien.

Hollandus, Isaak och Jo-

hann (alkemister) 4,8.

Hollins (porslinsfabri-

kant) 4,393.

Holländare, handel med
japanskt porslin 4,355;— handel med kine-

siskt porslin 4,353;— hvalfångst 3,583,

3,584; — införsel af

lackerade varor från

Japan 5,414; — kaffe-

buskens odling 5,7 6;— kaffekokning med
mineralvatten 5,84 ;

—
muskotträdets odling

på Bandaöarna 5,20 8,

5,210; — teförbruk-

ning 5,87; — uppfin-

ning af »holländaren»)

1,4 45; — jfr Holland.

Holländare (pappers-

tillv.) 1,445, A 1,449,

1,450 O. f.

Holländarflottar (timmer-

flottn.) 3,42 7.

Holländarsalen i flinsch-

ska pappersfabriken i

Freiburg A 1,451.

Holm (mekaniker), scan-

dinavian press 1,601.

Holmberg, A. E., »Skan-

dinaviens hällristning

gar» 1,488, 1,4 90.

Holmens bomullsspinne-

ri (Norrköping) 6,403.

Holmer, M., Sveriges för-

sta stilgjuteri 1,6 02.

Holmes, rotationsappa-

rater 2,397.

Holmning (björnjagt)

3,486.

Holst, L' (luftseglare)

2,154.

Holstein, sågar på 1500-

talet, drifna med vat-

tenkraft 6,286.

Holstein, von (fiskodlare)

3,604.

Holstein, Stael von (lands-

höfding; anläggare af

Kosta glasbruk) 4,544;-

— jfr Koskull.

Holsteinras (nötbosk.)

3,383.

Holtrop (k. bibliotekarie-

i Haag) 1,534.

Holtz, elektricitetsma-

skin 2,S4l, A 2,348,

A 2,349, 2,350.

Holyhead, telegrafkabel

2,438.

Holzinger (guldpappers-

fabrikant) 4,655.

Holzminden (Braun-

schweig),| stensliperi,.

användning af Hen-
schels turbin 2,191.

Hornberg (kemist) 4,21.

Homeros (blyets hist.}

4,225; — (eldstäder-

nas hist.) 5,358; —
(jernets hist.) 4,7 8 ^— om fenicernas konst-

skicklighet 1,211,

6,349; — om guld-

smedskonsten hos gre-

kerna 6,257; — om
krukmakarkonsten hos-

grekerna 4,345;— om
lås och nycklar 6, 1 4 5

;

— om naturvetenska-

pernas ståndpunkt hos
grekerna 4,5; — om
ringskjortan 6,110; —
om sädesmalning 5,33 j— om vågen 2,77; —

•

(tennets hist.) 4,238.

Honduras, kakaoplanta-

ger 5,99; — mahogny
3,456.

Honiton (England), spets-

tillverkning 6,473.

Honitonlaces (spetsar)

6,473.

Honitonspets A 6,472.

Honung 3,393; — från

Herakleion 5,229; —
som läkemedel 5,224;— som surrogat för

socker 1,47.

Honungsfärger 4,683.

Honungstvål 4,165.

Hoock Fréres, tapettill-

verkning 5,547;— vägg-

dekoration A 5,548.

Hood, Robin (vapnens

hist.) 6,7 9.

Hook, optisk telegraf

2,403.

Hooke (fysiker) 2,12,

2,217, 2,232, 2,320,

2,326.
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Hooker (botanist) 5,432.

Hopböjning (stålpenns-

tillv.) 6,209.

Hope (bankir) 3,245,

3,247.

Hope (tekniker),, metod
för blekning 5,459.

Hopetown (Afrika), dia-

mantfält 3,242.

Hopfer, Daniel (koppar-

stickare) 1,631.

Hopkinson, tryckpress

1,571.

Hoppvals (maskinpress)

1,574.

Hopskjutning, bokstäf-

vers (boktr.) 1,564.

Hoptvinning af tarm-

strängar 6,554.

Hor Amuns tempel i

Vadi-Halfa (Egypten)

1,200.

Horae (bergkompassens
indelning) 2,453.

Hordeum 3,327, 3,328;— distichon 3,328;— hexastichon 3,328;— vulgäre 3,328.

Horisontalborrmaskiner

6,32.

Horisontalplan 2,183.

Hormuz (Persien), ara-

bisk handel 5,2 93.

Horn (blecksl.) 6,197.

Horn (musik, instr.)

2,521,2,522,2,538; —
bugle- 2,524; — en-

gelskt 2,530; — in-

ventions- 2,525; —
jagt- 2,522; — jägar-

— 2,524; — skogs-

2,523; — vald- 2,523,

2,524; — ventil- A
2,526.

Horn, som gödningsämne
3,317; — som råämne
vid svarfkonst 6,307.

Hornbein (bokbindare)

6,507.

Hornblower (mekaniker)

2,583; — ångmaskin
2,584.

Hornbly 4,227.

Horner, panorama öfver

London 2,282.

Hornet, Gyllene A 2,523.

Hornhinna (del af ögat)

2,278.

Hornisering af guttaper-

ka 5,434.

Hornknappar 6,315,

6,318; — formpress

A 6,318.

Hornsilfver 3,93; — an-

vändning 4,596; —
förekomst 4,263.

Hornsten, redskap 1,88.

Hornstensknif från Illi-

nois .A 1,89.

Horos, om gifterna 5,229.

Horror vacui 2,109,

2,110, 2,163.

Horseflesh-wood, se Häst-
köttsträ.

Horsfall, klaversträngar

2,507.

Horstig (stenograf) 1,513.

Hortensia, acklimatisa-

tion 3,360.

»Hortus deliciarum»

6,298.

Hospital 1,357.

Hossauer (guldsmed)

6,203.

Hot-cast porcelain 4,483.

Hotel de ville, Paris,

bygnadsstil 1,270; —
Eohan, Paris, vägg-

parti A 1,277.

Hottentotter 1,22; — bo-

städer 1,53, 1,54; —
jern som lyxartikel

4,80; — prydnader
1,76.

Hottentottkojor A 1,54.

Houldsworth & Comp.
(garnfabrikanter)

6,388.

Houston (Tejas), berg-

olja 3,19 7.

Howard, vacuumappara-
ter vid sockertillverk-

ning 5,64.

Howard, ångplog 3,303.

Howardpulver 4,64 8.

Howe, symaskiner 6,47 9,

6,480.

Howlandguano 3,3 20.

Hualpa (upptäckare af

Potosigrufvan) 3,159.

Huanca jaya (Peru), gruf-

fält 3,159.

Huanca velica (Peru),

qvicksilfvergrufvor

3,159.

Huasco (Chile), gruffält

3,162.

Huber, A., metallpulver

som färgämne 4,655.

Huber, J., muskottod-
ling på Isle de France
5,210.

Hiibsch (arkitekt) 1,281.

Huby, lås, utstäldt i Pa-
ris 1867 A 6,149.

Hudaflall som gödnings-

ämne 3,317.

Hudar, beredning 5,436

o. f.

Huddart (kapten), tåg-

spinnmaskiner 6,412;
— varm registrering

(repsl.) 6,414.

Huddersfleld (England),

konstullsfabriker

6,354.

Hudiksvall, trävaruutför-

sel 3,461.

Hudson (sälfångstskepp)

3,586.

Hudsonsbayländerna,

pelsverk 3,493; — va-

pen och redskap från

stenåldern 1,87.

Hufva, välsk (takform)

A 1,323, 1,324.

Hufvud (glastillv.) 4,518

;

— påsättande, (knapp-

nålstillv.) 6,191; —
(repsl.) A 6, 40 9, 6,411;— (svarfn.) 6,315.

Hufvudaxel, linsers

2,262.

Hufvudbrännpunkt, lin-

sers 2,2 62.

Hufvuddike 3,291.

Hufvudkål 3,345.

Hufvudringar, antika A
6,251.

Hufvudschakt (grufbr.)

3,112; — medförtim-
ring A 3,111.

Hufvudskål, pressning

hos platthufvudindia-

ner A 1,73.

Hufvudsnitt (vinodl.)

3,356.

Hufvudsnörning (väfn.)

6,434.

Hufvudspindel (knapp-

nålstillv.) 6,190.

Hufvudspiral (knappnåls-
tillv.) A 6,191; —
spinning A 6,190.

Hufvudstycke (jordborr)

3,64.

Hufvudtråd (knappnåls-

tillv.) 6,190.

Hugenotter, silkesodlin-

gens införande i Tysk-
land 1,81.

Huggare (blecksl.) 6,198.

Huggins (astronom)

2,256, 2,257.

Huggjern (vagnm.) 6,328.

Huggning af bugtiga fil-

ytor 6,142.

Huggormsfett som läke-

medel 5,223.

Huggvapen 1,84.

Hughes, trycktelegraf

2,428, 2,429, 2,430.

Hugly (Kalkutta), för-

sök med underjords-

kablar 2,437.

Hugon, gasmaskin 2,598.

Huguenin (general), för-

tjenster om artilleri-

väsendet 6,49.

Hugueny, apparater för

uppvärmningmed sten-

kolsgas 5,346.

»Huiles antiques» 5,304.

Huitriéres (ostronbankar

i Ostende) 3,539.

Huitzulac (Mejico), pap-

perstillverkning 1,487.

Huka, persisk A 5,109.

Hulls Quibbler (häst)

3,375.

Hulting (pianofabrikant)

2,497.

Hiiltz (arkitekt) 1,291.

Humblot-Condé, blyerts-

pennsfabrik 4,685.

Humboldt, A. v., Tb. 1,

1,144, 1,154, 1,183,

1,486, 2,114, 2,124,

2,172, 2,359, 2,414,

2,454, 2,456, 2,459,

2,461, 2,554, 3,135,

3,319,3,360,4,34,5,49,
5,493.

Humboldt, W. v., om
mensklighetens ide

1,171.

Humboldtgrufvorna
3,163.

Humery (doktor; Guten-
bergs förlagsgifvare)

1,541, 1,542.

Humle 1,46, 3,337, A
3,338, 3,359, A 5,137,

5,195; — användning
5,134, 5,135; — er-

sättningsmedel 5,138;— fiender 3,339; —
historia 5,186 ;

—
som ornamentsmönster
1,265.

Humleafkastning, Euro-
pas (statist.) 5,187.

Humlebitter 5,137.

Humlegårdar 3,338,

5,135.

Humlegösar 3,338.

Humlekoppor 3,338; —
jfr Humlekottar.

Humlekottar 5,137; —
jfr Humlekoppor.

Humlemjöl 5,137.

Humleodling, Amerikas,

Belgiens, Englands,
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Nederländernas, Tysk-
lands 5,135.

Humleplanta 5,135.

Humleskörd, Elsass A
5,136.

Hummel, förbättrad kon-

struktion af chubblås

6,162.

Hummer 3,588.

Hummerfiske .3, 5 5 3

,

3,589; — Bohuslän

3,590; — Helgoland

A 3,589; — Lofoten

3,590; —Norge 3,590.

Humulariae, se Humle-

Humulus lupulus 3,337.

Humusjord 3,285, 3,28 6.

Hund 3,273, 3,365; —
dressyr 3,47 0.

Hund (jacquardmaskin)

6,445.

Hundafår 3,3 8 6.

Hundar (grufbr.) 3,115,

3,126, 3,182, 3,190.

Hundestösser (grufbr.)

3,126.

Hundfett som läkemedel

5,227.

Hundpojke (grufbr.)

3,126.

Hunebelle, förbättrad

skosulningsmaskin

6,533.
• Hunenbette 1,180.

Hiinengräber 1,180.

Hunneberg, timmerfors-

ling 3,424.

Hunner 1,187; — hä-

stens bruk 3,370.

Hunt, symaskin 6,479.

Huntsman (urmakare),

gjutstål 4,120.

Huntsmansstål 4,121.

Hurlet (Irland), alunverk

4,457.

Hus, fornnordiskt 1,356;— medeltidens 1,303;— romanskt, Köln A
1,340; — uppkomst
6,560.

Husbloss 3,600, 5,178,

5,224, 5,456.

Husdjur 1,42, 3,269,

3,273, 6,571; — ackli-

matisering 3, 3 6 5 ; —
de vigtigaste 3,3 7 o.

f.; —sjukdomar 3,36 5;— ursprung 3,27 3.

Huse (fisk) 3,599 o. f.

Huset, Petersenska

(Stockholm), bygnads-
stil 1,309.

Husgeråd 1,24, 1,266,

6,296, 6,297, 6,559;
— egyptiska 1,204;
— japanska 1.190.

Husgerådskärl 1,114,

4,342.

Husgerådssaker hos fan-

stammen A 1,111.

Hushållskärl 4,432.

Husqvarna, gevärsfaktori

6,103.

Husum (Slesvig), ostron-

park 3,535.

Huxley (naturforskare)

3,509, 3,555, 5,244.

Huyghens (astronom och
fysiker) 1,154, 2,11,

2,12, 2,32, 2,35, 2,96,

2,118, A 2,218, 2,303,

2,304, 2,312, 2,316,

2,326, 6,219, 6,225;— undulations- eller

vibrationsteorin 2,217.

Hval 3,16, 3,572 o. f.

Hvalbarder, upphissning

A 3,581.

Hvalf 1,321, 3,20; —
etruskernas använd-
ning 1,214; — kine-

sernas kännedom om
1,188; — olika slag

1,321; — uppfinning

1,314.

Hvalfbro 1,415.

Hvalfisk, se Hval.

Hvalfiskben 1,119.

Hvalfiskfångarbåt, se

Hvalfångstbåt.

Hvalfisk fångst, se Hval-

fångst.

Hvalfkilar (bygn.) 1,2 34;— af jern 1,415.

Hvalfkonstruktioner A
1,320, 3,20.

Hvalfstomme (bygn.)

1,321.

Hvalfvet, Gröna, se Dres-

den, Gröna hvalfvet.

Hvalfångare, utrustning

3,577.

Hvalfångst 3,5 5 3, 3,5 7 2
;— olika nationers

3,576, 3,577, 3,583,

3,584; — vapen A
3,578.

Hvalfångstbåt A 3,578;— förolyckad A 3, 5 80.

Hvalrat (spermaceti)

3,576, 5,224, 5,290.

Hvalross 3,584, 3,585,

A 3,587, 3,588.

Hvalrossfångst 3,553,

3,584, 3,587.

Hvalrosstran 3,587.

Hvalrosständer som rå-

ämne för svarfkonst

6,307.

Hvardagsrum, en förnäm

romares A 1,65.

Hvardagsstuga i en

skånsk bondgård 1,356.

Hvassbuk 3,562.

Hvete 3,27 3, A 3,326,

3,327, 3,328, 3,359;— bo-, se Bohvete ;
—

— olika slag 3,327.

Hvirfvelstormar 3,518.

Hvirfveltrumma 2,481.

»Hvita intet», se Nihilum
album.

Hvitbeta 5,57, 5,58; —
sockerhalt 5,58; —
spritbjsredning 5,158.

Hvitbetsmelass 5,70.

Hvitbetssaft 5,61.

Hvitbetssocker 5,54 o. f

;

— afdunstning 5,63;— filtrering 5,61; —— framställning 5,59;— saturation 5,61; —
skedning 5,61.

Hvitbetssockerproduk-

tion, Böhmens, Eng-
lands, Frankrikes,

Mährens 5,56.

Hvitbleck 6,196, 6,204.

Hvitbuk (jagt) 3,491.

Hvitfiskfjäll som öfver-

drag på oäkta orien-

taliska perlor 4,527.

Hvitgarfning 5,439,

5,450.

Hvitklöfver 3,339.

Hvitkokning (förten-

ningsmetod) 4,136,

4.246, 6,192; — for

framställning af finsilf-

ver 4,269; — jfr För-

tenning.

Hvitkoppar 4,178.

Hvitkål 3,345.

Hvitling 3,560, 3,570.

Hvitlök 5,205.

Hvitmossa, använd vid

kruttillverkning 4,630.

Hvitpeppar 5,206.

Hvitt, spanskt (smink)

4,188.

Hyacint (växt) 3,360.

Hyacint (ädelsten) 2,338,

3.247, 3,248.

Hyaena epelaea 1,10; —
jfr Hyena.

Hyakintos (grek. namn
på korund) 3,247.

Hyalit (glasopal) 3,253.

Hyalografi 1,646.

Hyde (luftseglare) 2,1 4 9.

Hyde park, kristallpa-

latset 1,327.

Hydrabuske 5,238.

Hydrargyron (grek. namn
på qvicksilfver) 4,250.

Hydrargyrum (qvicksilf-

ver) 4,39.

Hydrat 4,86.

Hydraulik 2,182.

Hydria (grek. förvarings-

kärl) 4,346, 4,432.

Hydrogenium 4,39.

Hydrokarburgaslampa
5,320.

Hydrokarburlunargas-
lampa A 5,321.

Hydrooxygengasljus

2,231.

Hydrooxygengasmikro-
skop 2,274, 2,321.

Hydrosiderum 4,40.

Hyena 3,16, 3,366; —
jfr Hyaena.

Hyfvel (korgm.) 6,335;— (snick.) 6,9; —
(vagnm.) 6,328.

Hyfvelcylinder A 6,290;— med spiralformiga

knifvar A 6,289.

Hyfvelmaskin 6,9, 6,28,

A 6,33, A 6,34,6,289;— för gesimser A
6,290.

Hyfvelstål 6,27.

Hygge (skogssk.) 3,410.

Hygrometer 2,13, 2,552;— Daniells A 2,553;— "Delucs 2,552; —
Saussures A 2,552.

Hyksos 1,147, 1,211.

Hylesinus piniperda

3,414.

Hylobius abietisA 3,4 1 4.

Hylsa (tändnålsgevär)

6,88.

Hyoscyamin 5,239.

Hyoscyamus niger A
5,236, 5,239; — jfr

Bolmört.

Hypaphorus subumbrans
5,78.

Hypatia i Alexandria

2,90.

Hyper (kem. hjelpterm)

4,43.

Hyperit 3,33.

Hypetros (grek. bygn.)

1,217.

Hypocykloid (maskin-

press) 1,574.

Hypogeon (egypt. graf-

grötta) 1,204.

Hysjning (boktr.) 1,575.
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Håf (fiskfångst) 3,596;
— (fågelfångst) 1,41.

Håkansbo, koboltglans

3,97, 4,168.

Hål, anbringande på stål-

pennor 6,208.

Hålborr, Heyers 3,40 9.

Hålglas, böhmiskt, hvitt,

.kemisk sammansätt-
ning 4,508.

Hålglaspjeser, form A
4,513.

Hålglassorter, blåsning

4,512.

Hålkulor (kanon) A 6,53.

Håll (jagt) 3,47 0,- 3,4 82.

Hålmejsel af flinta, fun-

nen i Bohuslän A 1,94.

Hålor som bostäder 1,17 6.

Hålpatroner (svarfstol)

A 6,310.

Håltegel 4,411.

Hår, förarbetning A
6,538; — som göd-

ningsämne 3.317;— jfr

Hästhår, Menniskohår.

Hårdbly 4,18 6, 4,231.

Hårfärgning 5,53 5.

Hårhygrometer, Saussu-

res A 2,552.

Hårklädsel, asjiraqvin-

nors A 1,7 8; — loan-

daqvinnors A 1,7 8, A
1,79.

Hårpenslar 6,551.

Hårprydnad 1,68, 1,7 2.

Hårrörskraft 2,117.

Hårsmycke af ädelstenar,

af Beaugrand i Paris

A 6,277.

Hårstjemor 3,56 6.

Häckla (linberedn.) A
6,359.

Häckling (linberedn.)

6,359.

Häcklingsmaskin (linbe-

redn.) A 6,398, 6,4C0.

Häfsten (urtillv.) 6,2 2 7.

Häfstång 2,1, A 2,58,

2,60, 2,61 o. f., 6,2;— enarmad A 2,6 0,

A 2,61; — — an-

vändning A 2,61; —
lag A 2,62, 2,71; —
tvåarmad A 2,60; —
— användningA 2,6 1

;

— utan ända 2,6 3; —
vinkelhäfstång 2,6 3.

Häfstångsarm 2,60.

Häfstångsmaskiner (sy-

maskin) 6,484.

Häfstångssax 6,23.

Häftjern (glastillv.)

4,512.

Häftlåda (bokb.) A 6,516.

Häftmaskin (bokb.)

6,513; — Frauenfel-

ders A 6,513.

Häftning (bokb.) 6,515,

6,516.

Häftplåster 5,226 ; — en-

gelskt 5,226.

Häftyg, svenskt (Pol-

hems) 2,6 3, A 2,64.

Häfvarbarometer 2,116,

2,117; — Gay-Lussacs
A 2,U7.

Häfvert 2,186, 2,187; —
hydrostatisk 2,185.

Häger 3,46 7.

Hägring 2,241.

Hälleflinta 3,14.

Hällkistor 1,294.

Hällristning 1,100, 1,488,

1,489; — från Bohus-
län 1.489, A 1,490.

Hältor (hästsjukdom)

3,365.

Handel, kyrkomusik
2,54 3; — »Messias»,

Mozarts instrumente-

ring 2,524.

Hänel (boktryckare),

färgtryck 1,591.

Hängande (grufbr.) 3,54,

3,138.

Hängbjelkar (bygn.)

1,324.

Hängbro 1,415, 1,416,

1,424; — jfr Bro.

Hängdocka(bygn.) 1,324.

Hängfisk 3,5 62.

Hängkärl af brons, från

Skåne A 1,99.

Hängling, blå (drufsort)

5,169.

Hänglås 6,155, A 6,156;— dubbelt (franskt) A
6,156.

Hängmatta 1,51.

Hängstolar(bygn.) 1,324.

Hängverk 1,324; — dub-

belt, takstol med A
1,324.

Häradsallmänningar,

Sveriges 3,403.

IJärar, stående 6,40.

Härbann 6,40.

Härdar, flyttbara 5,358.

Härdbly, se Hårdbly.
Härdfärskning (stång-

jernstillv.) 4,91.

Härdning af filar 6,144;— af liar 6,137 ;
—

af nålar 6,184; — af

stålvaror 6, 1 3 0, 6, 1 3 1

;

— af sågblad 6,137.

,

Härdningsvätska 6, 1 3 1

.

Härdvaskning (bergsbr.)

4,68.

Härfvel (spinn.) 6,402;—
(väfii.) 6,424.

Härfvor (spinn.) 6,387.

Härtel, se Breitkopf & H.

Härtlinge (tennsmältn.)

4,245.

Hästar 3,364; — ackli-

matisering 3,365; —
andalusiska 3,376; —
arabiska A 3,371,

3,372; — attaki3,374;
— clevelands- 3,37 3;— clydesdales- 3,373;

. — dam- 3,37 5; —
drosk- 3,37 5; — dub-

belponies 3,37 6; —
dverg- 3,37 3; — ele-

fant- 3,37 3; — full-

blods- 3,37 4; — hem-
land 3,372; — hi-

storia 3,16, 3,37 0; —
jagt- 3,37 5; — kapp-
löpnings- 3,37 5; —
kaukasiska 3,37 6; —
kavalleri- 3,375; —
kokleani 3,374; — ko-

sack- 3,37 6; — landt-

bruks- 3,37 5; — lätta

3,373;— nakna 3,373;— napolitanska 3,376

;

— nedforslande i

schakt A 3,188; —
orloffska 3,37 6; —
percheron- 3,373; —
post- 3,375; •— rid-

3,3 75; — romerska

3, 3 7 6;— ryska(statist.

)

3,363; — shetlands-

ponies 3,373; — sie-

benbiirgska 3,376; —
som dragare 6,324; —
suffolks- 3,37 3; — ti-

ger- 3,3 72; — tunga

3,373; — ursprung

3,273;— vilda 3,366,

3,373; — yorkshire-

3,373.

Hästbönor 3,330.

Hästfett 5,266.

Hästgödsel 3,318; — an-

vändning vid pappers-

tillverkning 1,461.

Hästhår, användning

6,352, 6,460.

Hästkastanj, spritbered-

ning 5,158.

Hästkraft 1,136, 2,40.

Hästkött 3,37 7.

Hästköttsträ 3,456.

Hästorakel 3,371.

Hästräfsa A 3,3 10, 3,312.

Hästskobågar (bygn.)

1,245.

Hästskojem (telegr.)

2,420.

Hästskomagnet A 2,452.

Häststall i grufvorna vid

Creuzot A 3,189.

Häststaty, gjutform A
4,214.

Hästtagel, användt i

borstbinderi 6,547.

Hästtandsmajs 3,329.

Hästvandring 2,6 4, 0,8.

Häusler, träcementtak

1,330.

Höchst (Mainz), porslins-

tillverkning 4,380.

Höfdare (spikmaskin)

6,169.

Höfding, tatuerad, från

ön S;t Christina A
1,77.

Höfel (träsnidare) 1,607.

Höffer (kemist) 3,230.

Höftkläden, malajernas,

färgning 5,482.

Höganäs, lervarufabrik

4,406; — stenkols-

grufvor 3,15, 3,191,

3,192, 4,406, A 4,407.

Höganäslera 4,406.

Högesta (Skåne), kron-

hjortens stamhåll i

Sverige 3,476.

Höglandsfår 6,352.

Höglandsko, skotsk A
3,382.

Högrenässans 1,271.

Högskaft (väfn.) 6,440.

Högskaftsarbete (gobe-

linstillv.) 6,457.

Högskolor, arabiska 4,9

;

— under medeltiden

1,523; — jfr "Univer-

sitet.

Högstol 1,356.

Högsäte 1,356.

Högtryck för blinda

1,592.

Högtrycksmaskin (ångm.)
2,179; — första 6,5;
— med liggande cy-

linder A 2,5 8 3 ;— med
stående cylinder A
2,585; — uppfinning

1,154.

Högtrycksångpanna, ver-

tikal genomskärning
A 2,590; — vertikal

tvärgenomskärning A
2,591.

Högvakten i Dresden
(bygn.) 1,280.
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Höjdmätningar 2,113,

2,114; — med baro-

meter 2,123.

Höjdtablå, jemförande,

öfver de märkvärdiga-
ste bygnadsverk i äl-

dre och nyare tider

A 1,292.

Hökar 3,471.

Hökbur 3,492.

Höllengrund (Baiern),

leksakstillverkning

6,319.

Höns, acklimatisering

3,366; — bankiva- A
3,389, 3,390; — —
tama 3,391; — dor-

kings- 3,391 ; — ko-

kinkina- 3,3 9 1 ;— perl-

3,391;— polska 3,3 91.

Hönshund 3,470, 3,471.

HÖnsmajs 3,329.

Hönsraser A 3 391.

Hönsskötsel 3,389, 3,390.

Hörnkrön (bygn.) A
1,223.

Hörselapparat 2,476.

Hörselben 2,476.

Hörselgång 2,47 6.

Hörselnerv 2,476.

Hösthvete 3,327.

Höstsäde 3,293.

Höstsädsfält 3,280.

Hövändare A 3,310,

3,312.

I.

Iatrokemister 4,11.

Ibarra (spansk boktryc-

kare) 1,548.

Iberer 1,143.

Ibn Hankal (arab. re-

sande), om väderqvar-

nar 2,57.

Ibn-Tulun (moské), byg-
nadsstil 1,247.

Ichaboeguano 3,320.

Ichtershausen, synålstill-

verkning 0,188.

Iczotlpalmpapper 1,48 7.

Ida (berg i Troas; tele-

grafins hist.) 2,40 2.

Idaho, guld- och silfver-

afkastning, varde

3,164.

Idar, slipning af half-

ädelstenar 3,262.

Idegran, förekomst 3,4 4.

Idegranscypresser 3,456.

Idria, cinoberberedning

4,677; — qvicksilfver

3,92, 3.96, 4,251,

4,253, 4,254 ; — qvick-

silfvergrufvor, förgift-

ning 4,251; — qvick-

silfverkammare A
4,255; — jfr New-
Idria.

Ifikrates (utbildare af

elementartaktiken)

6,39.

Igensättning (grufbr.)

3,117, 3,119.

Ignatiusböna 5,239.

Ikaros (luftseglingens

hist.) 2,127.

Ikneumonider 3,416.

Ikonoklastis (bygn.)

1,242.

Iktinos (arkitekt) 1,2)8.

Iktyofager 3,553.

Ildefonso, San (Segovia-

1

aqvédukten) 1,382. !

Ilex aquifolium 4,455,

5,94; — mate 5,95; I— paraguayensis 5,94, I

A 5,95; — theaezans

5,95.

Ilion (New-York), Ke-

mington & Sons 6,92.

Ilion, se Tröja.

Iller, jagt 3,487; — si-

birisk, skinn 3,494;— skinnets värde

3,493.

Illig (uppfinnare af pap-

perslimningen i kyp)

1,445.

Illinois, hornstensknif

från stenåldern A 1,89.

Illitsjkaja sasstsjitsa,

stensaltslager 3,20 5.

Illuminister (boktr.)

1,526.

Illustrirte zeitung, se

Zeitung, Illustrirte.

Illyrien, guld 4,292; —
potaska 4,450.

Ilmenium 4,4 0.

Ilsbo socken i Helsing-

land (Sefströms födel-

seort) 4,14 7.

Ilsenburg (Harz), jern-

verk 4,134.

Ilyssostemplet i Aten,

jonisk kolonn A 1,220.

Iläggare (boktr.) 1,5 7 7.

»Imago mundi» af Petrus

de Alliaco 1,150.

Impératrice Eugénie (dia-

mant) A 3,245, 3,247.

Imperialbeta 5,58.

Imperiali, Bartolomeo
(mikroskop, hist.)

2,325.

Imperialstil 1,279.

Imperialte 5,92.

Imposter (bygn.) 1,245.

Impregnering af trä

6,282, 6,284; — af

virke 3,433.

In carro (väfn.) 6,4 50.

Inbindning af böcker,

olika slag 6,517.

Incomparable, 1' (perla)

3.544.

Medelpad,
i närheten

Indals kyrka,

bjelkränna

3,423.

Inder 1,145 ;
— bakning

5,34; — bygnadskonst

1,314, 1,334; — färg-

niDg 4,653; — jern-

och ståltillverkning

4,126; — kännedom
om sprängämnen
4,62 7 ; — musikinstru-

ment 2,479, 2,511; —
skrifmaterial 1,437 ;

—
stenbrytarverktyg

3,20; — träsnideri

6,296; — vägspår

1,394; — jfr Hinduer,

Indien.

Indianer, californiska,

utsmyckning 1,6 7; —
elddon 4,57 7 ;

— freds-

pipa A 5,108; — gni-

dande eld A 1,39; —
jägarindianer 1,103;
— nordamerikanska A
1,17, 1,19; -bark-

tält 1,54, A 1,55; —— barnvård 1,127 ;
—

— beklädnad 1,6 7,

1,70; — — fiske 1,41.

A 1,42; jagtsätt

1,41, 3,499; kärl

1,112; — — mynt
1,130; snöskor

1,69, A 1,71, 1,119;
— — vapen 1,103 ;

—
på fiske A 1,42; —
silfverberedning 4,262;
— språk 1,125 ; — syd-

amerikanska 1,141; —— chikadryck 5,143;

födoämnen 1,32

;

— — halmfiätning

6,345, 6,346; — —
kakaosurrogat 5,102;

kojor 1,63; —— kärl 1,110;

religiösa föreställnin-

gar 1,17 7; — tobaks-

njutande 5,105.

( Indianhöfding, tatuerad

A 1,75.

Indiankojor, Peru 1,63.

Indianstammar, se Indi-

aner.

Indiarubber 5,420.

India-rubber-sponges

5,429.

Indicum (indigo) 5,492.

Indien, Alexanders tåg

1,145; — färgning

5,481, 5,514; — guld

4,291; — lervaror

4,355 ; — opiumbered-
ning 5,130; — rus-

dryck ur hampa 5,133;— salpeter 4,471; —
schellack 5,400; —
skedar 1,110; — ut-

veckling 1,142; —
virkeshandel 3,454; —
ädla metaller 4,261;
— jfr Hinduer, Inder.

Indigo 4,6, 5,487,5,491,

5,492, 5,493, 5,515;— beredning i Ben-
galen A 5,494; — i

solspektrum 2,244; —
kinesisk 5,493, 5,494;— röd 5,489.

Indigoblått 5,492.

Indigobohvete 5,493.

Indigofera 5,223 ; — anil

A 5,492; — argentea

5,492; — disperma

5,492 ; — glauca5,492

;

— pseudotinctoria

5,492; — tinctoria

5,492.

Indigofärgning 5,511.

Indigohvitt 5,512.

Indigokomposition

5,513.

Indigolit (ädelsten)

3,251.

Indigolösning 4,54.

Indigoprof 5,493.

Indigosvart 5,504.

Indigotin (färgämne)

5,491.
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Indigoväxt, gren, frö-

balja och blomma A
5,492.

Indikan 5,493.

Indikator (telegr.) 2,404.

Indios da måtto, se In-

dianer, sydamerikan-

ska.

Indium 2,248, 2,255,

4,39.

Individualism i bygnads-

konst 1,270.

Indragning af raden

(boktr.) 1,564.

Induktion (elektr.) 2,3 93.

Induktionsapparat (gas-

kraftsmaskin) 2,59 7.

Iuduktionsrullar 2,39 6.

Induktionsströmmar A
2,393, 4,32.

Indus, längd, jemförd

med andra floders A
3,504.

Jneffabilis (bulla; prakt-

verk) 1,509.

Inelfvor af djur, göd-

ningsämne 3,316.

Infallsvinkel, ljusstrålens

2,239.

Infant royal (den första

skrufångbåten) 2,42,

2,52.

Infantadoras (får) 3,386.

Infanterigevär, engelskt

6,94; — nytt, för

Sverige, Norge och
Danmark 6,92; —
ryskt, reffladt A 6,83

;— schweiziskt A
6,91; — österrikiskt

A 6,92.

Infanterikanon, fransk

6,66.

Infilzatrice (glasperltillv.)

4,526.

Influenselektricitetsm a-

skin 2,350.

Infusionsdrycker 1,46, A
> 5,73.

Infusionsmäskningsme-

tod 5,191.

Infusoriejord 4,644; —
jfr Bergmjöl.

Infattningar (bygn.)

1,323.

Inföding från Fidjiöarna

A 1,17, 1,20; — från

Java A 1,16, 1,19; —
på sin flotte i Massau-
as hamn A 1,117.

Införseltullar 6,565.

Ingefära A 5,213.

Jngelheim, vinodling

3,353.

Ingeniörväsen 6,41.

Ingermanland, labrador

3,255.

Ingman, E. M. (dispo-

nent för Rörstrands

porslinsfabrik) 4,399.

Inhaf, djup 3,509.

Initialmåleri 1,507.

Inka af Peru A 1,17.

Inkariken, Sydamerikas,
bygnader 1,17 8.

Inkarnatklöfver 3,3 3 9.

Inkaväldet, peruanernas
kultur 6,56 2.

Inklination, magnetnå-
lens 2,454.

Inklinatorium (magnet,

instr.) A 2,455.

Inknådning (bakn.) 5,37.

Inkrustationer (glastiliv.)

4,528.

Inlaga (cigarrtillv.)

5,122.

Inläggning af metaller i

sten och trä 1,243.

Inläsning af jacquard-

mönster 6,448.

Innocentius XII (toba-

kens hist.) 5,108.

Innungen (bygnadsför-

eningar) 1,317.

Inoljningsplys (ullspinn.)

6,389.

Inowraclaw, bergsaltsla-

ger 3,206.

Inpackning afgarn6,37 6,

6,388.

Inredning (väfn.) 6,432.

Inrikte (lås) A 6.151.

Insektpulver, persiskt

5,222.

Insjöar 3,503.

Insjöfiske 3,594.

Inslag (väfn.) 6,418.

Inslagning af nålsöga

6,182.

Inslagsgarn 6,388.

Inslagskypert 6,435; —
femskaftad A 6,436;
— olika slag 6,437.

Inslagssilke 6,364.

Inslagsspolar (väfn.)

6,427.

Insmörjning (garfn.)

5,449.

Institut för blinda och
döfstumma 1,364; —
optiskt i Miinchen

2,269; — teknologiskt

i Stockholm A 1,311,

1,312; — TJtzschnei-

der-Fraunhofers i Miin-

chen 2,306.

Institution, British horo-

logical 6,241.

Instrument, fiolartade

2,510; — flöjrartade

2,532; — klaverartade

2,49 2; — krustiska

2,4 80; — melodiska

2,483; — musikaliska

1,109, A 2,479; —
rytmiska 2,4 80; —
upprattstående (piano)

2,504.

Instruments å pistons

avec addition de clés

A 2,527.

Insågningsmaskiner
(bokb.) 6,510.

Intaglier 3,260.

Integralräkning, uppfin-

ning 2,74.

Intensitet, jordmagnetis-

mens 2,454, 2,455; —
ljusets 2,22 3.

Interferens, ljusets 2,250.

Interferensfenomen 2,12.

Intervall, musikalisk

2,468, 2,469.

Intrados (bygn.) 1,321.

Intryckare, mekanisk
(spinn.) 6,383.

Intumning af virke 3,426.

Inulin 5,9.

Inval, Fourneyrons tur-

bin 2,190.

Inventionshorn 2,525.

Invertsocker 5,45, 5,71.

lo, vandringar (myt.)

1,144.

Ipa, nyzeeländsk berg-

fästning A 1,57.

Ipecacuanha (kräkmedel)

5,223.

Ipomea purga 5,223.

Ipsambul, grottor A
1,206.

Ipsens Enka, terracotta-

fabrik 4,399.

Iquique (Peru), utskepp-

ning af salpeter 4,47 3.

Iravaddytrakten, korn-

och stocklack 5,400.

Irer, folktyp 1,2 3.

Iri (fornegyptiskt ord)

1,495.

Iridium (metall) 4,39,

4,320, 4,324.

Iridiumoxid 4,324.

Iridiumsesquioxid 4,432.

Iris (del af ögat) 2,27 8.

Iris pseudacorus 5,85.

Iristapeter 5,543.

Iristryck (tapettr.) 5,543.

Irkutsk, pelshandel

3,494.

Irland, cromlechs 1,180;
— lin 6,360; — lin-

spinning (statist.)

6,399; — pappersfa-

brikation 1,476; —
soda 4,460; — teför-

brukning 5,94.

Irland, Nya (Australien),

papuas 1,20.

Irländare, lefnadssätt

1,162.

Iron (gammalgermanskt
namn på jern) 3,86.

Ironstone china ,4,392,

4,402, 4,404, 4,421.

Irradiation, ögats 2,287.

Irrbloss, uppkomst 4,585.

Irving, temperaturiakt-

tagelser i Norra is-'

hafvet 3,511.

Is 1,40.

Isabella (ö), lansspets A
1,100.

Isabella af Baiern A 1,81,

6,261.

Isakskyrkan (Peters-

burg), förgyllning af

pelare 2,386; — glas-

målningar 4,540; —
marmorblock 3,46;

mosaikarbeten 3,26 3.

Isatis tinctoria A 5,491.

Isbjörn, benfynd i mel-

lersta Europa 1,11.

Isch (Ryssland), gevärs-

fabrik 6,103.

Ischl, gemsjagt 3,481;— saltgrufva 3,205,

3,226.

Iserlohn, synålstillverk-

ning 4,139, 6,188; —
zinkmalmsfyndigheter

4,153.

Isgäddor 3,605.

Ishafvet, Norra, tempe-
ratur 3,511; — —
vidd 3,506; — Södra,

vidd 3,506.

Isis (myt.) 3,379*; —
(spinn, hist.) 6,370.

Isisskallra 2,4 80.

Islam 1,139, 1,241; —
bygnadsstil 1,244; —
utbredning 1,142,

6,563; — jfr Muha-
medaner.

Island 1,149; — besökt

af Columbus 1,150; —
bygnader 1,354; —
kabelj ofiske 3,561; —
kalk 4,435; — sjöfå-

gelsj agt 3, 5 9 2 ;— svaf-

vel 4,547 ; — torsk-

fångst 3,554; — upp-
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täckt 1,26; — jfr Is-

iändare.

Isle de France, se Mau-
ritius.

Isländare, kabeljofiske

3,5 62; — snusning

5,110; — jfr Island.

Ismaila, gradmätning

2,36.

Isolatorer (elektr.) 2,342,

2,434.

Isolatorsform (telegr.) A
2,435, A 2,436.

Isomeri, kol- och väte-

atomers 5,349; — ved-

ämnets 5,9.

Isomorfism, kroppars

(kem.) 4,32.

Tson, se iron 3,86.

Isonandra aeuminata

5,4 33; — gutta A
5,431, 5,432.

Isopurpursyra 5,504.

Isötermer 3,510.

Isotermkartor 3,510.

Israel (färgn. hist.) 5,481.

Israeliter, se Hebreer,

Judar.

Israelsson, Mats (grufar-

betare) 3,146.

Issten (kryolit) 4,46 7.

Istakar (Persepolis)

1,209.

Ister 5,2 24.

Istring af rafsaxar 3,484.

Itaka, ruiner af ett gre-

kiskt boningshus

1,336.

Italien, acqua vite 5,149

;

— alabasterindustri

3,50; — artilleri

6,65; — bokbinderi

6,504, 6,506; — byg-

nadskonst 1,340; —
bygnadsmaterial 3,20;— bygnadsstil 1,262;

— fajans 4,360; —
filigransarbete 6,274;
— fioltillverkning

2,513;— fosfor 4,589;
— fårskötsel 3,364;
— gevärssystem 6,94;— gipsgjutning 4,445

;

— j erntillverkning

4,13 9; — jernvägssta-

tistik 6,597; — kal-

kens beskaffenhet

1,661; — koppar

4,192; — kopparstic-

karkonst 1,632; — ky-

klopiska murar 1,181;
— lakritsodling 5,225

;

— landthushållning

3,27 9; — lergodstill-

verkning 4,360, 4,365,

4,397; — öltillverk-

ning af drufkärnor

5,171; — qvicksilfver-

afkastning 4,2 53; —

skogsareal 3,40 2; —

•

skonfärgningskonst

5,483; — tapettill-

verkning 5,550; —
uppfinning af flintlås

6,81; — vetenskaper-

nas återupplifvande

1,149; — vintillverk-,

ningens värde 5,183;.— öfre, äldsta invå-

nare 1,143.

Italienare, bruk af lök

5,300 ; — grufbrytning

3,88; — jfr Bom, Ro-
mare.

Iter pedestre (rom. längd-

mått) 2,27.

Ivalojoki, guld 4,308.

Ivan Yelikis torn, Mosk-
va, A 1,241, 1,242.

i

Ives, S:t, fiske 3,562.

! Iviza (porslinstillv. hist.)

j
4,361.

•T.

Jacaranda brasiliensis

3,458.

Jacka (kanon) 6;51.

Jackson (doktor, telegr.

hist.) 2,424.

Jacobi (fiskodlare) 3,6 00.

Jacobi, M. (naturforska-

re) 2,375, A 2,380,

2,398, 2,400.

Jacobsson (pianofabri-

kant) 2,49 7.

Jacquard (mekaniker)

Tb. 6, A 6,441, 6,442,

6.443, 6,444.

Jacquardmaskin (väfn.)

6,421, 6,440, 6,441,

6.444, A 6,445, 6,447,

6,448, 6,460.

Jacquardmönster, inläs-

ning 6,4 4 8; — kort

A 6,448; — patron-

papper A 6,447.

Jacquardväfning 6,440.

Jacquardvafstol A 6,44 6.

Jacquemar (handskma-
kare) 6,534, 6,537.

Jacquesson & Fils (vin-

firma) 5,180.

Jsettestuer (fornn. graf-

var, Danmark) 1,18 0.

Jaggarysocker 5,47.

Jagt 1,41,3,269, A3,466;
— historik 3,46 7; —
liten 3,467; — med
falk 3,471, 3,499; —

med örn 3,499; —
mellanjagt 3,4t>8; —
på kattartade rofdjur

3,497; — på mång-
klöfvade djur 3,4 97;— på pelsbärande djur

3,493; — på tvaklöf-

vade djur 3,498; —
stor 3,467, 3,477; —
Sverige 3,47 2; — un-

der djurmask A 1,41.

Jagtfalk 3,4 71.

Jagtflaska af majolika
från TJrbino A 4,364.

Jagtförbud 3,473.

Jagtföreningen, skånska
3,475.

Jagtgevär 6,9 7.

Jagthorn 2,522.

Jagthundar A 3,471.
Jagthäst 3,375.

Jagtkonster, indianernas

3,499.

Jagtmarker, indianernas

3,494.

Jagtmetoder 1,30.

Jagtpilar 1,88.

Jagtplats med varghag
3,485.

Jagtregale 3,472.

Jagträtt 3,47 2.

Jagtstadga 3,4 73.

Jagttillsyningsmän

3,475.

Jagttyg 3,478.

Jagtvård 3,46 7.

Jaguar 3,49 9.

Jakaranda 3,458.

Jakint, se Jakut.

Jakob (bergverksegare)

4,109.

Jakob (myntets hist.)

4,2 74; — (skriftens

hist.) 1,481.

Jakob I (af England)

5,108, 6,120.

Jakobs kyrka (Stock-

holm), orgelverk 2,544.

Jakut (ädelsten) 3,24 7.

Jakuter (Sibirien) 1,25,

1,42.

Jakutsk, pelshandel

3,494.

Jalappa 5,223.

Jalappaharts '5,226,

5,402.

Jalobatsj (Mindre Asien),

tragant 5,410.

Jamaica, kaffeplantage

5,7 7; — kinabark

5,223; — kryddnej-

likor 5,208; — krydd-

peppar 5,207; — pla-

tina 4,320; — sekund-

pendellängd 2,103.

Jamaicamuskott 5,211.

Jamaicapeppar 5,20 7.

Jamaicaträ 5,4 90.

Jamasiro, teodling 5,89.

James (öfverste), zinko-

grafins användning i

landtmäteriet 4,622.

Jamesfloden, tobaksplan-

tager 5,115.

Jamnitzer [ej Jamnizer]

(guldsmeder) 6,267.

Janinaschaktet (Vie-

liczka) 3,219.

Jan-Mayen (sälfångstfar-

tyg) 3,587.

Jan-Mayen (ö), sälfångst

3,586.

Janitsjarmusik 2,496.

Jansen (kemist) 2,257.

Jansen, H. (glasögonsfa-

brikant) 2,324.

Jansen, Z. (glasögonsfa-

brikant) 2,297, 2,300,,

2,324, A 2,325.

Janseniststil (bokb.)

6,504.

Janson (boktryckare)

1,548.

Janszoen, Louwerijs (råd-

man och värdshus-

värd; boktr. hist.)

1,532.

Janszoon, Lourens (ljus-

stöpare och värdshus-

värd ; boktr. hist.)

1,532; — jfr Coster.

Janua (rom.bygn.) 1,337.

Japan, blad ur en bok
| A 1,620; — boktryck
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}
621; — boningshus

1,333; — bygnads-

konst 1,189; — dos-

tillverkning 6,49 7; —
* färgning 5,481; —
hängande broar 1,414;— koppar 4,192; —
kultur 6,562; — lac-

kering 5,414; — mått-

system 2,29; — offent-

liga platser 1,373; —
ornamentik 1,189; —
pappersfabrikation

1,445, 1,471 ; — pors-

linstillverkning 4,354;— qvicksilfver 4,253;— skeppskompass

2,453; — sko- och

halmsandaler A 1,71;— skrifkonst 1,494;— svafvel 4,54 8; —
såningsmaskiner 3,30 6;— te 5,87, 5,89, 5,93;— träslag 3,455; —
viadukt A 1,165.

Japaneser, se Japan.

Japanned goods (lacke-

ring) 5,414.

Japanning (lackering)

5,414.

Japy (träskrufsfabrikant)

6,175.

Japyger, Italiens kyklop-

murär 1,181.

Jardin das plantes 3,367.

Jargonium 4,40.

Jarvisguano 3,320.

Jason (grek. myt.) 3,385.

Jasper ware (stengods)

4,388, 4,422, 4,428;— vas A 4,388.

Jaspis (halfädelsten)

3,236, 6,255; — ke-

miska beståndsdelar

3,260; — redskap

1,88.

Jatagan (vapen) A 6,107,

A 6,109.

Jaune brillant (färg)

4,165; — beredning

4,678.

Java, befolkning 1,142;— brodös A 6,491;— färgning 5,482; —
^
gifter 5,238 ; — gutta-

'perka 5,431; — han-
delsvirke 3,454; —
infödingar A 1,16, A
1,19; — kaffe 5,7 6,

5,77, 5,78, 5,81; —
kanel 5,211; — kanel-

kassia 5,212;— karde-

mumma 5,2 1 2 ;— kaut-

sju 5,4 30; — kinabark

5,222; — muskott

5,210; — rödholts

3,4 55; — tebuskod-

ling 5,89; — templet

Boro-Buddor A 1,193,

1,194; — teplantage

A 5,88;— tobak 3,3 37;

— tobaksodling 5,115.

Javakaffe 5,81.

Javaneser, se Java.

Javelle, konstblekeri

5,458.

Jaxtfeld, saltgrufva

3,222.

Jazerin (pansarskjorta)

6,110.

Jeannin (teleskop, hist.)

2,299.

Jeffery (marinlimmets
uppfinnare) 5,4 17.

Jeffrey (tapetfabrikant)

5,547.

Jeffries (luftseglare)

2,138.

Jegado, Heléne (giftblan-

derska) 5,230.

Jekaterinenburg, mosaik-

arbeten 3,263 ; — slip-

verk 3,255, 3,257.

Jemen, kaffets behand-
ling 5,81.

Jemtelöpare (spinn.)

6,390.

Jemtland, jern 4,81; —
myrmalm 3,99.

Jemvigt 2,7 ; — indiffe-

rent 2,81; — labil

2,82; — verldsalltets

2,560,

Jenisej, längd, jemförd

med andra floders A
3,504.

Jenisejsk, pelshandel

3,494.

Jennings (kemist), garf-

amne 5,446.

Jennymaskin (spinn.)

6,375.

Jennyspinnmaskin, Har-
greaves* A 6,371.

Jern 3,86, 3,89, 4,5, 4,39,

4,54, A 4,77, 4,84; —
bygnadsmaterial 1,327;— element i den elek-

triska spänningskedjan

2,368; — emaljering

4,134, 4,137; — eqvi-

valent 4,41; — färsk-

ningsmetoder 4,82;—
förtenning 4,134; —
förzinkning 4,134,

4,136; — galvanise-

radt 4,136; — gam-
malt, användning

4,102, 4,104; — gla-

sering 4,137; — i

glas 4,486; — i kop-

par 4,196; — i zink

4,158; — kallbräckt

4,5 8 9 ; — kulturmedel
'4,6 0; — Lagerhjelm,

»försök att bestämma
valsadt och smidt jerns

täthet, jemnhet, smid-

barhet och styrka»

6,16; — magnetiskt

2,451; — materiaiför

metallskulptur 6,253;
— ovalt 4,99; — pa-

ketering 4,104; —
puddling 4,82; —
qvicknytände 4,81 ;

—
spektrum 2,254, 2,256;

,
— tillverkning 4,85;— täflingskraft 4,139;— värdeförhöjning ge-

nom bearbetning 6, 5 9 2;— växtnäringsämne

3,314; — åskledare

2,36 0; — öfverkopp-

ring 4,137.

Jernalun 4,45.

Jernbad 5,50 7.

Jernbana, atmo3ferisk,

mellan Nanterre och
S:t Germain 2,17 6; —
underjordisk, London
A 1,407, 1,408.

Jernbanspik, tillverkning

A 6,168.

Jernbansrörelse, maskin-
pressens 1,574.

Jernbeta (färgämne)

5,507, 5,515; — trä-

syrad 5,515.

Jernbleck, förtenning

4,135, 6,196.

Jernbro öfver Riddar-

holmskanalen 1,433;
— öfver Söderström

1,433.

Jernbygnad 1,327.

Jerncyanvätesyra 4,661.

Jernek 1,46.

Jernfartyg 4,142.

Jernfernissa 4,21.

Jernfärger 4,6 54, 4,657.

Jernföreningar i jordmas-

san 3,284, 3,288.

Jerngjutare 1,331.

Jernglans 4,86; — före-

komst i Sverige 3,98.

Jerngriffel 1,43 7.

Jerngrufva 3,87 o. f.; —
jfr Grufbrytning.

Jerngruppens metaller

4,39.

Jernhandske 6,119.

Jernhandtering, svensk

4,145.

Jernhatt 6,116.

Jernhydrat 4,86.

Jernindustri A 4,77; —
engelsk 4,82; — tysk

4,82.

Jernkalorifer 5,383.

Jernkanoner, lätta 6,7 2^.

Jernkilar A 3,22.

Jernkitt 5,416; — be-

ståndsdelar 4,188.

Jernklorid 4,54.

Jernklorur 5,497.

Jernkonstruktion (bygn.)

1,318.

Jernkontoret, annaler

4,148.

Jernkrage (rustn.) 6,114.

Jernkärl 6,196.

Jernladdstakar 6,81.

Jernlavetter 6,57.

Jernmalm 3,14, 4,86; —
fyndorter i forntiden

3,87;— lerhaltig 3,1 5;— magnetisk 2,450-

2,451, 4,86, 4,321; —
— förekomst 3,98.

Jernmalmsbildningar

3,15.

Jernmalmsrostning, för-

lopp 4,106.

Jernnålar, verkstad för

cementering A 6,185.

Jernockra 4,86; — brun

3,98; — gul 3,98.

Jernoxid 4,6, 4,44, 4,657,

5,513; — använd vid

glas färgning 4,508; —
fosforsyrad 4,586; —
gul 4,432 j — röd

4,432; — salpetersy-

rad 5,49^7.

Jernoxidhydrat 3,98; —
användt vid färgning

4,445, 5,515; — —
vid garfning 5,453; —
motgift 5,233.

Jernoxidkromat, användt
vid färgning 4,432.

Jernoxidmalmer 4,86.

Jernoxidoxidul (hammar-
slagg) 4,91.

Jernoxidsalt 5,453.

Jernoxidul 4,44; — eqvi-

valent 4,41; — svaf-

velsyrad 4,557, 5,497.

Jernpress, litografisk A
1,659; — typografisk

1,572.

Jernrustning 6,111.

Jernrör 4,140.

Jernsandsten 3,57.

Jernsilikat 4,8 7.
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Jernsked 6,196.

Jernskenor, gjutna 4,143.

Jernskjorta, Vladimir
Staritzas A 6,107.

Jernskorsten 5,363.

Jernskruf, afiiormning

4,133.

Jernskärning 6,2 6 8.

Jernsorter, rödbräckta

och kallbräckta 4,86.

Jernspat 3,99, 4,8 6.

Jernstänger, förvandling

till stål 4,112'.

Jerntillverkning 4,7 7 o.

f.; — i Afrika A 4,7 9;— statistik 4,13 9.

Jerntråd, använd vid te-

legrafledningar 2,435
;— tillverkning 4,101.

Jerntrådslinor 4,140; —
tillverkning 6,407,

6,417.

Jernugn, 5,37 3; — det

inre A 5 r365; — ka-

nonugn 5,374; — man-
telugn 5,375.

Jernvalsverk 4,99.

Jernvapen, Gallien och
Skandinavien 1,101.

Jernved 3,455; — au-

stralisk 3,455; — hvit

3,455.

Jernverk 4,82 ; — Laura-
hiitte, i Oberschlesien

A 4,83.

Jernviolholts 3,4 55.

Jernvitriol 4,10, 4,453;— använd i fotografin

'4,609; vid färg-

ning 5,482, 5,497,

5,511, 5,515; — —
vid svafvelsyretillverk-

ning* 4,55 7; — bipro-

dukt vid svafvelväte-

tiilverkning 4,569; —
kemisk reagens 4,54.

Jernväg, atmosferisk

2,174, A 2,177, A
2,178; — — passa-

gerarvagn A 2,176;— betydelse 1,165,

1,891, 6,596, 6,597;
— historia 1,395; —
pneumatisk mellan
London och Sydenham,
ingången A 2,180;— till Vesterås och
Köping 1,432; — un-

der bygnad A 1,427.

Jernvägar, engelska

1,3 96; — tyska 3,435.

Jernvägsbro vid Mainz
A 1,4 20; — öfver

Norrström i Stockholm

A 1,425; — öfver

Norselfven A 1,426;
— öfver Weichsel vid

Dirschau A 1,419.

Jernvägsbroar, svenska

1,425.

Jernvägsbygnad, ned-

skärning med stenbro

A 1,397.

Jernvägsbygnader, sena-

ste årens 1,433; —
svenska 1,431.

Jernvägsskenor, stålhuf-

vade 4, 1 4 3 ; — utvals-

ning A 4,98.

Jernvägssyllar 6,2 84.

Jernvägståg, betydelse

6,3 3 2.

Jernvägsunderbygnad
1,397.

,

Jernvägsvagnar 6,332.

Jernvägsöfverbygnad

1,426.

Jernvält i tre delar A
3,305.

Jernåldern 1,87, 1,101;— i Sverige, bygna-

der 1,2 94; — lerkärl

A 4,341.

Jernångfartyg, första

svenska 6,16.

Jersey, hafstång 3,551;
— hafstångsskörd A
3,550, A 4,459; —
ostronbankar 3,53 6.

Jerusalem, grafvar 1,212;— moskén el Aksah,
bygnadsstil 1,247,

1,248; — Omars mo-
ské 1,247; — tempel-

kapital A 1,212; —
träsniaeri 6,296; —
Öfverflöd på silfver un-

der Salomos regering

4,261; — jfr Hebreer,

Judar.

Jervis (Crotonaqveduk-
tens byggmästare)

1,384.

Jesuitstil (bokb.) 6,504.

Jetta, Svarta (ko), mjölk-

afkastning 3,36 9.

Jettenbach, blyertspenns-

fabrik 4,685.

Joachimsthal 4,13; —
blåfärgsverk 4,172; —
silfvergrufvor 3,89,

4,177. 4,261, 4,263;

upptäckt 3,86.

Joäo Y (luftbalongens

hist.) 2,129.

Joaquin, San, guldfält

4,2 9 7 ; — qvicksilfver-

grufvor 4,300.

Job, om bly 4,2 25; —
om hästen 3,370; —
(skrifk. hist.) 1,437,

1,498; — jfr Jobs bok.

Jobard (mekaniker)

2,409.

Jobs bok, om glas 4,489
;— om vågskålen 2,7 7

;

— jfr Job.

Jod 3,551, 4,39, 4,479;
— framställning 4,460,

4,600; — i fotografin

4,604; — i växter

3,314.

Jodbromkollodium 4,608.

Jodgrönt 5,502.

Jodkadmium 4,166.

Jodkalium 4,44.

Jodlösning (kem. rea-

gens) 2,32 8.

Johalom (bibi. namn på
ädelsten) 3,239.

Johan II (af Kypern)

1,541.

Johan III (af Sverige)

1,308, 1,599, 3,473.

Jöhann Georg I (af

Sachsen) 4,167.

Johann Georg III (af

Sachsen) 4,584.

Johannes VIII (påfve)

2,540.

Johanngeorgenstadt, nic-

keltillverkning 4,174;— silfverglans 4,263.

Johannisberg, vin 3,355,

5,166.

Johanstorp, glastillverk-

ning, värde 4,545.

John, S:t (Newfound-
land), kabeljofiske

3,560.

John Ericsson (monitor),

för ankar på Stock-

holms ström A 4,142;— på stapeln i Mo-
tala verkstad A 4,141.

Johnsdorf, sandstens-

brott 3,59.

Johnson (mekaniker)

6,479.

Johnson (president)

2,442.

Johnson, Maon (jernvägs-

ingeniör) 1,408.

Joholon (kasjolong)

3,260.

Johur (sabel) 6,105.

Joiner, universal (maskin

för träarbete) 6,292.

Joinville (prins) 1,442.

Jolly (fysiker) 2,13.

Jonas, Justus (teolog)

1,546.

Jonas' kurbits 6,361.

Jones, tapetmålningar

5,544, 5,547.

Jonghe, A. de, se Ju-

nius, A.
Jonson, Ben, om de vi-

sas sten 3,235.

Jonval (mekaniker), tur-

bin 2,191, 6,7.

Jord (ett af Aristoteles'

fyra element) 4,6.

Jord, se Jordmån.
Jordarbeten 1,319.

Jordarter 3,285, 4,44.,

5,3 ;— egentliga 4,327;— uppslammade 3, 2 8 4.

Jordbeck 5,403.

Jordborr A 3,61, A 3,64,

3,288, 3,297.

Jordbruk 3,2 74; — hi-

storia 3,27 2; — sta-

tistik 3,271; — syste-

matiskt 1,43.

Jordbrukare (statist.)

3,270.

Jordbruksarbete 6,556.

Jordbågar (bygn.) 1,320.

Jordbäfning 3,11.

Jorden, afkastning 3,268

;

— afplattning 2,102;— bildning och ut-

veckling 1,2, 3,7, 3,8;— diameter 2,102; —
form 2,101, 2,102,

2,103; — i hvila 1,4;— indelning i half-

klot med största land-

och största vattenytan

A 3,505; — mätning

2,34 ; — omkrets 2,32

;

— rotation 2,100,

2,101, — temperatur

2,559; — värme-
mängd, om jorden brag-

tes till hvila 2,539.

Jordglob, af Regiomon-
tanus 2.1 1 ; — den för-

sta af Behaim 1,151.

Jordhålor, bostäder 1,51;— stad A 1,176.

Jordklotet, jfr Jorden.

Jordkojor, grönländar-

nas 1,62.

Jordmagnetism 2,453 ;
—

förändringar 2,456 ;
—

intensitet 2,455.

Jordmandel (kaffesurro-

gat) 5,85.

Jordmetaller, alkaliska

4,39; — egentliga

4,39.

Jordmån 3,269; — bör-

dig, egenskaper 3,288;— förbättring genom
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skogarna 3,399; —
klassifikation 3,289.

Jordradie 2,10 2.

Jordrymning (grufbr.)

3,22, 3,105.

Jordrök (växt), kalihalt

4,451.

Jordrötning 6,358.

Jordskorpan i ideel ge-

nomskärning A 3,17.

Jordslagger 3,195.

Jordtub A 2,30 2.

Jordyta, förändringar,

förorsakade af skogar-

nasnedhuggande 3, 3 9 9

.

Jordärtskocka 3,340,

3,360.

Josef (färgn. hist.) 5,481

;

— (jordbr. hist.) 3,275.

Joseph II (af Österrike)

3,280, 3,298, 5,115,

5,491.

Josephus (jud. historie-

skrifvare), om skrifkon-

stens ursprung 1,4 80.

Jour, infattning å jour

(juvelerark.) 0,2 75.

»Journal för manufaktu-
rer och hushållning»,

uppsats om stenograf!

1,515.

Jouvin (handskmakare)

6,534.

Jouy, kattuntryckeri

5,521.

Jowett (mekaniker)

2,409.

Juan el conquistador

1,442.

Jubinal (författare till

»Notices sur les armes
defensives») 6,128.

Judar, bakning 5,34; —
bruk af lökväxter

5,300; — bygnads-

konst 1,212, 1,220; —
fårets betydelse 3,385;
— förbud mot tatue-

ring 1,485; — glas-

industri 4,489; —
guldsmedskonst 6,2 56

;

— handtverk 1,315;
— kemiska kunskaper

4,4, 4,5; — konststil

6,248; — kännedom
om diamanter 3,239;
— lagstiftning om
jordbesittning 3,276;— läderhandel 5,438;— religion 1,139; —
— rökverk 5,292; —
säckpipan 2,529; —
vagnar 6,324; — jfr

Hebreer, Jerusalem.

Judenbach, leksakstill-

verkning 6,319.

Judetörne, silkesmaskar

6,361.

Judkins, symaskin 6,487.

Juftgarfning 5,4 39.

Juftläder 5,450.

Jugerum (rom. ytmått)

2,27.

Jaglans cinerea 3,456;— regia 5,266.

Julianus (prismats hist.)

2,239.

Jiilich, W. af (grefve)

6,350.

Jiilichsplatz (Köln), eau-

de-colognefabriker

5,305.

Julien, S. (sinolog), ki-

nesisk grammatik
1,622; — om Kinas
porslinstillverkning

4,353.

Julien, S:t, des ménétriers

(kapell), rebekspelare

på portalen A 2,513.
Julius Caesar, se Caesar.

Jundt, tillverkning af

papiers lissés 5,552.
Jungen (grufarbetare)

3,138.

Jungfernblei 4,230.

Jungfrubastionen i Dres-

den 4,377.

|
Jungfrumjölk 5,401.

Junghuhn, cinchonabu-

skens acklimatisering

på Java 5,223; —
om kaffebuskens af-

kastning på Java 5,80.

Juniperus bermudiana
3,456; — communis
3,4 04; — virginiana

3,456, 4,687.

Junius, A., om boktryc-

kerikonstens uppfinnare

1,531, 1,532, 1,533.

Juno (myten om flöjten)

2,532.

Jupiter (alkemiskt namn
på tenn) 4,2 38.

Jupiter (planet) 2, 3 1 4
;— dygn 2,3 1 7 ;— faser

2,312; — mätning af

ljusets hastighet 2,2 20;— månar 2,317; —
skifva i teleskopet A
2,315, 2,317.

Jupiter Amun 1,203.

Jupiter-Stators-templet

1,224, A 1,226.

Jurabergen 3,15.

Juraformation 3,15, A
3,1 7 ; — kolförande

3,181.

Juragrupp 3,15.

Jiirgens, spinnrock A
6,370.

Jussieu (botanist) 2,35,

5,76, 5,112.

Justeringsvågar för mynt
4,282.

Jute (trådämne) 6,40 2.

Jutegarn till mattor

6,455.

Juvelerararbetare med
drillborr A 6,27 6.

Juvelerarkonst A 6,246
;— historia 6,254,

6,256; — teknik 6,272.

Juvelskåp af jern, dama-
skeradt A 6,164.

Jyväskylä, stadsplan A
1,377.

Jägare 3,27 0, 3,467,

6,559.

Jägarfolk 1,127.

Jägarförbund 3,4 75.

Jägargille, Gotlands

3,475.

Jägarhorn 2,524.

Jägarindianer, se India-

ner.

Jägerifiskaler 3,464.

Jägmästare 3,405, 3,467.
Järf (jagt) 3,486.

Järfskinn 3,494; — pris

3,493.

Jäsdrycker 1,4 6, A 5,139
o. f.; — bruk 5,13P«<

Jäsfat med dubbel botten
(vinberedn.) A 5,173.

Jäskyp 5,511.

Jäsning, bröd 5,37; —
drufsaf1 5, 1 7 2;— slem-

mig 5,142; — socker

5,43; — spritdrycker

5,139; — vört 5,196.
Jäsrör (vinberedn.) A

5,172.

Jäst (bakn.) 5,36; —
(ölbryggnj 5,196.

Jästceller, förstorade A
5,141.

Jättedofhjort 1,11.

Jättehjort, skelett 3,170.

Jättekanon, Krupps A
6,51.

Jättemaskinpressar, ty-

pografiska 1,580.

Jättemusla 1,1 il.

Jättesköldpadda 3,591.
Jätteteleskop, Herschels
A 2,308.

Jättetrögdjur A 1,4.

Jätteånghammare 4,97.

Jönköping, tändsticksfa-

brik 1,361, A 1,362,

4,594.

Jönköpings län, skogs-

areal 3,402.

K, siradt A 1,508.

Kaatbuske (tesurrogat)

5,95.

Kabel 6,410; — teledy-

namisk 4,141.

Kabeljo 3,560, 3,562,

3,566.

Kabeljofiske 3,560,3,561;
— vid Newfoundland
A 3,561.

Kabelstek (repsl.) 6,416.

Kabelstufning på ett far-

tyg A 2,444.

Kabyler, jagt 3,49 7.

Kadarke (drufsort) 5, 1 6 9

.

Kadisji (arab. hästar)

3,374.

Kadmia (zinkspat) 4,153.

Kadmium 2,256, 4,39, A
4,149, 4,158,4,16 4 o. f.

Kadmiumgult 4,678.

Kadmiumlegeringar
4,166.

Kadmiummetall 4,164;
— utvinnande 4,165.

Kadmos, bokstafsskrif-

tens införande i Grek-

land 1,4 99.

Kadsi (mulbärsträd)

1,474.

Kaféet, stora, i Boghor
(Java) A 5,82.

Kaffa, vild kaffebuske

5,74.

Kaffe 1,45, 5,73; — be-

ståndsdelar 5,93; —
brasilianskt 5,81; —
historik 5,74; —
tillagning 5,83; —
verkningar 5,8 2.
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Kaffeberget, kaffeplanta-

ger 5,78.

Kaffeblad 5,9 5.

Kaffebuske 3,360, 5,74,

5,7 7; — gren A 5,7 7;— utbredning 5,7 4.

Kaffebönor från olika

länder 5,7 7.

Kaffedryck 5,74.

Kaffefaktoriet Gadoen-
gan (Java) A 5,80.

Kaffeförbrukning i de

europeiska länderna

5,84, 5,85.

Kaffeförsäljning i öknen

A 5,7 9.

Kaffehus 5,75.

Kaffein 5,14, 5,83.

Kaffepanna, gipsform till

A 4,415.

Kaffeplantage 5,7 7.

Kafferbuffel 3,37 7.

Kafferoxe 3,37 7.

Kaffesats, sedd under
mikroskop A 5,84.

Kaffeskörd, årlig 5,8 2.

Kaffesorter 5,81.

Kaffesurrogat 5,85.

Kaffete 5,96.

Kaffrer, folktyp A 1,16;— klädedrägt 1,80;— korgflätning 6,33 5;— mynt 1,130; —
snusdosor 1,110, 5,110;— språk 1,125; —
vapen 1,101, 1,105.

Kafra, se Sjafra.

Kafveltorp, silfvertill-

verkning 4,263.

Kageneck, v. (ingeniör)

1,424.

Kahle (konstnär), grod-

gruppen i Potsdam
4,160.

Kahn (ättiksvamp i vin)

5,177.

Kahue (kaffe) 5,75.

Kailan (pagoder) 1,19 7.

Kairo, Amru (moské),

bygnadsstil 1,244; —
kaffehus 5,75.

Kaisarie, tragant 5,410.

Kaiser, se Balling.

Kaiser Franz (schakt i

Vieliczka) 3,217.

Kaiserslautern, blåfärgs-

verk 4,680, 4,681.

Kaiserswerth, mekaniskt
spinneri 6,375.

Kajak 1,117.

Kakao 5,73, 5,96, 5,223;— brasiliansk 5,102;
— ersättningsmedel

5,10 2;— förfalsknings-

medel 5,101; — rött

5,99; — jfr Cacao.

Kakaoböna 5,100; —
beredning 5,98; —
som skiljemynt 1,131.

Kakaofett 5,100.

Kakaoförbrukning i olika

länder 5,9 9.

Kakaoplantager i olika

länder 5,99.

Kakaoskal, användning

5,102.

Kakaoskörd A 5,98.

Kakaosmör 5,100, 5,265.

Kakaote 5,102.

Kakaoträd 5,96 ;
— gren

A 5,9 7; — odling och
utbredning 5,97, 5,98.

Kakel 4,3 39.

Kakelugn
o
l,330, 4,402;— från Akerlindhs fa-

brik i Stockholm A
(

4,406; — Herrmanns
5,37 2; — Seitz' 5,37 3;— svensk 5,H6 7, A
5,370; — tysk, ved-

besparande, från 16-.e

årh. A 5,366; — vär-

merör 5,368.

Kakelugns fabrikation

4,396; — Sverige

4,404.

Kakelugnsmakare 1,3 31.

Kakos (myt.) 3,37 9.

Kaktusarter 3,36 0.

Kaktussköldlus 5,4 86.

Kalabsje, tempel 1,201,

1,202.

Kalait (mineral) 3,2 53.

Kalamos (egypt. mått)

2,25.

Kalander (mangelmaskin)

5,471, 5,522, 6,467.

Kalcedon (ädelsten)

3,236, 3,260.

Kalcinering, malmer 4, 7 1

;

— soda 4,466.

Kalcineringsugn (glas-

tillv.) 4,501.

Kalcium 2,256, 4,3 9.

Kaldeer, bergkristall

3,259; — eröfring af

Babylonien 1,205; —
lasursten 3,254.

Kaledonien, Nya, befolk-

ning 1,20; — kanak
A 1,17; — vapen A
1,100.

Kaleidoskop 2,231, A
2,232; — uppfinning

2,13, 2,232.

Kalenderstenen,aztekiska

1,186, 1,487, A 1,489.

Kalfhår till hattar 6,53 9.

Kalfskinn, använda i bok-

binderi 6,503.

Kalfsviks kyrka (Små-

land) 1,304.

Kalftarmar, använda till

gitarrsträngar' 6,554.

Kali 3,284, 3,288,3,314,

4,44, 4,448; — anti-

monsyradt 4,54 ; —
dubbelt kolsyradt

4,453; — fettsyradt

4,452; — kaustikt 4,5,

4,54, 4,452; — klor-

syradt 4,641, 6,89; —
kolsyradt 3,226, 3,315,

4,54, 4,329, 4,451,

4,484; — kromsyradt

4,54, 4,671, 5,497,

5,515; — — enkelt

eller neutralt 4,672;
— — surt eller två-

faldt 4,672; — pikrin-

syradt 4,642; — stea-

rin- eller margarinsy-

radt 4,4 52; — surt

vinsyradt 5,49 7; —
svafvelsyradt 3,226;— ättiksyradt 4,54.

Kalialun, förekomst

4,454.

Kaliaturholts 3,455.

Kaliber (handeldv.) 6,84;— (kanon) 6,43,6,44;— (solfjäderstillv.)

6,321.

Kalifornien, se Califor-

nia.

Kalifornier, se Califor-

nier.

Kaliglas, kemisk sam-
mansättning 4,508.

Kalikristallglas, kemisk
sammansättning 4,50 7.

Kalikå, öfverdrag på bok-

permar 6,521.

Kalimagnesia, svafvelsy-

rad 3,321.

Kalinkaskinn 3,494.

Kalisalpeter 3,321, 4,47 0,

4,627 ; — sammansätt-
ning 4,47 2.

Kalisalter, förekomst

3,205; — gödnings-

ämne 3,321; — kon-

centrerade 3,321.

Kalitvål 5,264.

Kalium 2,255, 2,256,

2,379, 4,29, 4,39.

Kaliumjerncyanid 4,662.

Kaliumjerncyanur 4,66 2.

Kalivattenglas, framställ-

ning 4,543.

Kalix, nordlig gräns för

e!g 3,4 7 6.

Kalk 4,44, 4,433 o. f., A
4,433; — använd vid

blekning 5,464; —
bränd, gödningsämne

3,320; — fet 4,438;— kaustik 4,54, 4,436

;

— kolsyrad 3,531,

4,435, 4,487;— släck-

ning 4,438; — svaf-

velsyrad 3,531, 4,54,

4'435; — tillsats i

jordmassan 3,282; —
tillsatsmedel för hårdfc

glas 4,485; — växt-

beståndsdel 3.314.

Kalkalabaster 3,39.

Kalkberg 4,434.

Kalkborst 6,548.

Kalkbränning 4,71,

4,435.

Kalkglas, böhmiskt
4,485.

Kalkgröt 4,438.

Kalkhydrat 4,4 38.

Kalkis (stad på Eubea),
koppar 4,191.

Kalkjord 3,285, 3,286.
Kalkkitt 5,416.

Kalklager 3,14.

Kalkljus, Drummonds
2,247, 5,342.

Kalkning (garfn.) 5,443.

Kalkografi 1,624; — jfr

Chalcographia.

Kålkon, hemland 3,27 3;— skötsel 3,3 90.

Kalkos (koppar) 4,191.
Kalkosmaragdos (mala-

kit) 3,254.

Kalkotypi 1,622, 1,624.
Kalksalter 3,532.
Kalksandsten 3,57. *

Kalksinter 3,39.

Kalkskiffer, litografisk,

vid Solnhofen A 3,41.

Kalkspat 2,225, 4,434,

4,435.

Kalksten 3,14, 3,15, 3,16,

4,434, 4,435; — an-

vändning och olika

bildningar 3,38 o. f.;

— från Solnhofen

1,650; — kornig 3,38;— tät 3,39; — van-

lig 3,39.

Kalkstenslager, kornigt,

vid sjön Elflången

3,39.

Kalktuff 3,39.

Kalktvål 5,268, 5,279.

Kalkugn 4,436; — för

oafbruten gång A
4,437.

Kalkutta, handel med
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bombaykateku 5,446;
— handel med glas-

perlor 4,524.

Kalkvatten 4,438.

Kalleinos (turkos) 3,253.

Kallikrates (byggmästa-

re), Atenetemplet

1,218.

Kallmurning 1,3 2 0.

Kallrostning (malmbe-
handl.) 4,194.

Kallskörning (glastillv.)

4,510.

Kallstenius (mekaniker)

6,16.

Kallvattenspump (ångm.)

2,579.

Kalmar, slott, brunnsbyg-

nad A 1,309;

ombygdt 1,309; —
utförsel af pitprops

3,461.

Kalmar län, skogsareal

3,402.

Kalmer, område 3,516.

Kalmink (tygsort) 6,394.

Kalmucker, bostäder

1,55; — filtberedning

1,69; — garfningsme-

tod 5,443; — läder-

flaskor 1,111 ; — oren-

lighet 1,71, 1,72.

Kalmusrot 5,213.

Kalomel 4,258, 5,226.

Kalorifer 5,382, 5,383;— engelsk A 5,383;— gammal romersk
A 5,382; — Wimans
5,384.

Kalorigen (gasugn) 5,388.

Kalorikmaskin, se Gas-
kraftsmaskin, Varm-
luftsmaskin.

Kalotypi (fotogr.) 4,598.

Kalpis (grek. kärl) 4,346.

»Kalte rinne», se Rinne,

Kalte.

Kalthoeber (bokbindare)

6,509.

Kalusja, saltverk 4,452.

Kalyber, stål 4,78.

Kalybs, jemtillverkning

4,78.

Kam (bjelmdel) A 6,111.

Kam (spinn, och väfn.)

6,379, 6,423, 6,425.

Kamakaner? skjutredskap

1,102.

Kambium (botanik)

3,429.

Kambryes, se Sjafra.

Kambyses 1,144.

Kameer 3,260.

Kamel, hemland 3,273;

— utbredning 3,366,

3,367.

Kamelhår, råämne för

spinning 6,352; —
till hattar 6,539; —
som måttbestämning
hos araberna 2,25.

Kamelia, hemland 3,3 60.

Kamen (dolk) 1,105.

Kameralvetenskap, upp-
komst 3,280.

Kamfer 5,223; — jfr

Camphora.
Kamferlager 5,22 3.

Kamferträd, gren A
5,211.

Kamfin (lysämne) 5,311,

5,319.

Kamfmlampor, brännare

5,314, 5,320.

Kamgarn, numrering

6,398.

Kamgarn skarda A 6,391

;

— del A 6,3 92.

Kamgarnsspinning 6,3 94.

Kamgarnssträckmaskin
A 6,393.

Kamgarnsväfnad 6,436.

Kamhjul 5,26.

Kamin 1,3 30; — nam-
nets härledning 5,358.

Kaminjan (träd) 5,401.

Kamlott 6,394.

Kammare (eldvap.) 6,47,

6,62, 6,88.

Kammare i en svensk
bondstuga 1,356.

Kammare i Yieliczkas

saltgrufvor 3,2 21.

Kammaren, Gyllene, på
rådhuset i Bremen
1,27 0; — — trappa

A 1,268.

Kammargevär 6,83.

Kammarladdningskanon
6,74.

Kammarmor 5,552.

Kammarsyra 4,561.

Kammaskin, Heilmann-
Schlumbergers A6,3 9 5,

6,396, 6,397.

»Karnmer kaiser Franz»

i Vieliczka 3,221.

Kammerer, fosforstickor

4,590.

Kamomill 5,138, 5,223.

Kamomillblommor, te

5,86.

Karapeschträ 3,458; —
jfr Campecheträ.

Kamptulikon (tyg) 5,429.

Kamsten 3,52.

Kamtsjadaler, månader-
nas namn 1,135.

Kamtsjatka, nordlig gräns

för skog 3,400 ;
— räf-

var 3,496.

Kamull 5,475, 6,353.

Kamullsgarn 6,3 5"3,

6,455.

Kamvals (spinn.) 6,389.

Kamyros' (Kameiros) rui-

ner (Rodos), smycke
6,256.

Kanak (inföding på Nya
Kaledonien) A 1,17,

1,20.

Kanalen, Engelska, djup

3,509.

Kanalledning (spinn.) A
6,378, 6,379.

Kanava, Lilla, petroleum-

källor 3,19 7.

Kanceller (orgel) 2,542.

Kandelaber från porslins-

fabriken i Meissen A
4,380; — modern, af

brons A 6,253.

Kandia, se Kreta.

Kandisocker 5,4 9.

Kane (fysiker) 2,456; —
observerande magneto-
metern A 2,457.

Kanelbark 3,453, 5,211.

Kanelkassia, odlingsorter

5,212.

Kanelolja 5,212.

Kanelträd 3,453, 5,211.

Kanes (kaffehus) 5,7 5.

Kanin 3,273; — jagt

3,483.

Kaninhår, spinnämne
6,352; — till filthattar

6,539.

Kaninskinn 3,493.

Kanne, dukar 6,349.

Kannelkol 3,178; — rå-

ämne till lysgasbered-

ning 5,327, 5,329.

Kannibalism på Nya Zee-

land 1,26.

Kannor, oscillerande

(spinn.) 6,383.

Kannstadt (orgelbygga-

ren Walckers födelse-

ort) 2,546.

Kanon 4,2 02, 4,629, 6,4 3;— beklädnad med jac-

ka, väst och byxor A
6,50; — benämning
efter kalibern 6,4 4 ;

—
betäckningsmanskap
från 15:e årh. A 6,43;— dansk 6,65; — en-

gelsk 6,65; — fransk

6,63; — — refflad,

granat för A 6,5 3; —
från FinspongA 4,1 44;

— från 17:e årh. A
6,46 ; — förfärdigande,

se Kanongjutning; —
förnaglad 4,211; —
gjutjern till material

6,48, 6,49, 6,75; —
Gribeauvals system A
6,4 7; — historia 6.42;
— preussisk 6,6 0; —
refflad 6,43, 6,52,

6,7 4; — — benäm-
ning 6,43; ka-

liber 6,52; sy-

stem 6,53; —t råämne,
se Kanonmetall ;

—
schweizisk 6,65; —
slätborrad 6,43, 6,73;— österrikisk 6,64 ;

—
— kula A 6,54; —
jfrBakladdningskanon,

Framladdningskanon,
Jättekanon.

Kanon- och rakelartilleri,

skilnad 6,7 0.

Kanongjutning 4,209,

4,210, 4,211, 6,49.

Kanonlavett med frik-

tionsinrättning 2,601.

Kanonlopp 6,45.

Kanonmetall 4,203,

4,221,6,48,6,49, 6,75.

Kanonugn A 5,374.

Kansu Alguri (sultan)

5,75.

Kant, brytande (prisma)

2,241.

Kant, I. (tysk filosof)

2,32.

Kantantändning (bak-

laddningsgevär) 6,86.

Kantaros (grek. dryckes-

kärl) 4,346, A 4,349.

Kantning (gravering)

5,527.

Kantningsmaskin (mynt-
slagn.) 4,283, A 4,284;— gammal A 4,283.

Kanton, portugisernas

välde 1,152; — te-

handel 5,91.

Kaolin 4,377, 4,384,

4,385, 4,407; — från

Bornholm 4,398; —
fyndorter 4,408; —
upptäckt 4,382.

Kap Breton, telegrafka-

bel 2,439.

Kap Guardafui, eqvato-

rialström 3,513.

Kap Horn, hafsströmmar

3,513; — koppar-

malmstransport 3,163;— kringsegling 1,151.
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Kap Pichilingue, perl-

muslor 3,543.

Kap Roque, Golfström-

men 3,512.

Kapelskär, optisk tele-

graf 2,407.

Kapguano 3,320.

Kapillardepression A
2,118.

Kapillaritet 2,117.

Kapital 6,561, 6,56 9,

6,581; — afkastning

6,565.

Kapitaling (bokb.) 6,520.

Kapital, Altenberg A
1,240; — arabiskt A
1,244; — från Jeru-

salems tempelA 1,212;
* — från S:t Germain
des prés A 1,231; —
Gelnhausen A 1,240;— gotiskt från S:a

Elisabeth i Marburg
A 1,266; — romanskt
A 1,231.

Kapitälskrift 1,505.

Kaplan (torskart) 3,561.

Kaplandet, guldfält

4,291;— kafferA 1,16;— kopparmalm 4,192

;

— skogar 3,455; —
tebuskodling 5,89.

Kappa (glastillv.) 4,515.

Kappkörning 6,324.

Kapplöpning 6,324.

.Kapplöpningshäst 3,375.
Kappridning 6,3 24.

Kappränningsvagnar,
fornromerska A 6,3 24.

Kapronsyra 5,267.

Kaprylsyra 5,267.

Kapten, artilleri-, från

15:e årh. A 6,42, A
6,43.

Kapuschongform (ädel-

sten) A 3,267.

Kar för tygs behandling
med klorkalk A 5,4 6 8.

Kära korasan (damasken-
stål) 6,124.

Kära Mustafa, vapen

6,105, A 6,109.

Karabogasviken. saltaf-

sättning 3,204.

Karaiber, lerkärl 1,112.

Karaka (dryck) 1,45.

Karamell 5,45.

Kara-taban (damasken-

stål) 6,124.

Karatering 4,313.

Karavan 6,563.

Karavanhandel 6,562.

Karbolsyra 5,226,5,350,

5,498.

Karbolsyrefärger 5,504.

Karbonat 3,246, 3,266.

Karbonisering 5,331.

Karboxygenbelysning
5,342.

Karbunkel (ädelsten)

3,251, 3,252.

Kardborrar 3,339, A
6,464; — insättning i

kardskifvornaA 6, 4 6 6

.

Kardcylinder 6,37 8.

Kardel (repsl.) 6,410.

Kardemumma 5,212.

Kardmaskin 6,4, 6,37 8,

6,395.

Kardning 6,3 75.

Kardnock 6,37 9.

Kardrängor (spinn.) A
6,377, 6,378.

Kardtistel 6,466.

Karduan (läder) 5,43 8.

Karduanstapeter 5,541.

Kardull 6,353.

Kardullsgarn 6,353,

6,455; — finhet 6,393;— härfvornas längd
och vigt 6,393.

Kardullsväfnåder 6,4 36.

Kardustobak 5,121.

Karettsköldpadda A
3,590, 3,591.

Karien, krappodling i

forntiden 5,488.

Karkesion (grek. dryc-

keskärl) 4,346.

Karl August (af Sachsen-
Weimar

; platinans

hist.) 4,580.

Karl den djerfve (af Bur-

gund), artilleri 6,44;
— praktrustning A
1,108.

Karl den store (boskaps-

skötselns hist.) 3,366;
— (bygn. hist.) 1,236;— förtjensterom skrif-

konsten 1,506; —
(grufbr. hist.) 3,88;— (hjelmens hist.)

6,107; — (humleodl.

hist.) 5,186 ;
— kapi-

tularier 5,4 88; —
(krigs v. hist.) 6,40; —
(landth. hist.) 3,278;
— (orgelns hist.) 2,539;— (silkets hist.)

6,36 2; — (spinn, hist.)

6,349, 6,350; — (vej-

deodl. hist.) 5,491; —
(vinodl. hist.) 3,353,

5,16 6; — (väfn. hist.)

6,420; — (åskledarens

hist.) 2,360.

Karl der dicke (berg-

kristall) 3,258.

Karl Friedrich (af Baden

;

urtillv. hist.) 6,241.

Karl Gustafs stad (Eskils-

tuna), gevärsfaktori

6,103.

Karl I (af England; ta-

peternas hist.) 5,543.

Karl II (af England),

berbiska hästar 3,374;— (indigons hist.)

5,484 ; — (kaffets hist.)

5,75; — (pelshandelns

hist.) 3,495 ;
— (språk-

rörets hist.) 2,465.

Karl V (af Frankrike;

urtillv. hist.) 6,214.

Karl VI (af Frankrike;

hattm. hist.) 6,539.

Karl X (af Frankrike;

ljustillv. hist.) 5,2 7 8.

Karl Y (af Spanien ; eldv.

hist.) 6,80; — (färgn.

hist.) 5,482; — (tygtr.

hist.) 5,518; — (ån-

gans hist.) 2,568; —
omsorger for den me-
jikanska bildskriftens

uttydning 1,487; —
sköld 6,122.

Karl IX (af Sverige),

skrifter, tryckning

1,599; — (svenska

bygn. hist.) 1,309.

Karl X (af Sverige ; sven-

ska klädestillv. hist.)

6,47 4.

Karl XI (af Sverige), in-

kallar kemisten Kunc-
kel 4,584; — (sven-

ska art. hist.) 6,7 2; —
(svenska jagtväsendets

hist.) 3,473; — (sven-

ska klädestillv. hist.)

6,474; — (svenska or-

gelbygn. hist.) 2,543;

hist.) 3,464.

Karl XII (af Sverige),

bibelupplaga, band till

ett exemplar A 6,50 7
;— (svenska art. hist.)

6,72.

Karl XIV Johan (sven-

ska klädestillv. hist.)

6,474; — (svenska te-

legr. hist.) 2,407.

Karl XV (af Sverige;

svenska eldv. hist.)

6,76.

Karlberg, optisk tele-

graflinie 2,407.

Karli, grottempel 1,193.

Karlovitzvin 3,357.

Karlsbad, brunkolsflötser

3,181.

Karlsborg, fästning, ge-

värsförråd 6,103.

Karlsefne, Torfinn, se

Torfinn.

Karlskoga, bergslag 3,89.

Karlskrona, docka 6,15;— optisk telegraf

2,407.

Karlsmarkt, biskötsel

3,394.

Karlsruhe, museum 1,281.

Karlsstadt (kemisten

Glaubers födelsestad)

4,16.

Karlstad, timmerflottning

3,418.

Karlsvik, fabriksbygna-

der (Stockholm) A
1,361.

Karlsöarna, ejderjagt

3,491.

Karm (bygn.) 1,322.

Karmarsch (teknolog)

6,13, A 6, 17;— »Hand-
bok i teknologi» och
»Teknologins historia»

6,15.

Karmel (berg
; glasets

hist.) 4,488.

Karmeliterbrunt 5,516.

Karmin 4,681, 4,683,

5,486; — kinesisk

4,683.

Karminlack 4,21, 4,683.
Karminsyra 4,683.

Karmosin 4,6 53.

Karnak (by) 1,200, 1,201.

Karnallit 3,224, 3,226,

4,452.

Karnallitregion 3,224.

Karneol 3,236, 3,259.

Karolingerna (hästens

hist.) 3,371.

Karon (myntets hist.)

2,26.

Karottering (snustillv.)

5,125.

Karp 3,367, A 3,595,

3,605.

Karpdammar 3,595.

Karplöss 3,605.

Karsten (metallurg) 4,85.

Karta, geografisk, tryck-

ning 1,591 f — nam-
nets härledning 1,437

;

— synoptisk 3,523;
öfver stormen

den 2 december 1867
A 3,522; — öfver

Nordholland från 1852
A 2,206.
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Kartager, bernstenshan-

del 3.255; — gruf-

brytning 3,87; — hä-

sten, Kartagos sinne-

bild 3,370; — natur-

kunnighet 2,9 ;— silf-

verexport 4,261.

Kartago, fenicisk koloni

1,144; — gräfningar

1,211; — »hafvets be-

herskarinna» 1,142.

Kartamin (färgämne)

5,489; — ur safflor

5,513.

Kartaun (kanon,) 6,44.

Kartescher 6,6 2, 6,7 2.

Karteschgranat 6,4 7.

Karth, se Desfossé.

Kartonger (bokb.) 6,515;— marmorerade 5,551.

Kartongpatroner 6,6 7.

Karuba (bernsten) 2,338,

3,255.

Karyatider 1,220; — å

Erekteion A 1,222.

Kasein 5,17. •

Kaserner 1,357.

Kasettlar (porslinstillv.)

4,415.

Kasimir (tygsort) 6,353,

6,437.

Kasinett (tygsort) 6,4 3 7.

Kasj 3,260; — jfr Kasjo-

long.

Kasjmir, qvinna A 1,16,

1,19; — sjalväfnader

6,451.

Kasjmir (tygsort) 6,353,

6,436.

Kasjmirget, ull 6,450,

6,4 5 1
; blekning

5,474.

Kasjmirsjalar 6,4 51.

Kasjolong (ädelsten)

3,236, 3,239, 3,260.

Kasju (hartssort) 5,412.

Kaskader (fyrverkeri)

4,6 34.

Kaskelot 3,57 3, 3,5 7 6,

3,57 7; — harpunering

A 3,579.

Kassakista af iem, gam-
mal A 6,163.

Kassaskåp, brandfria A
6,145, 6,163; — till-

verkningsämne 6,164.

Kassaskåpsfabrikanter

6,165.

Kassel, cement 4,440.

Kasselgult 4,666.

Kassett (fotogr.) 4,600,

A 4,604.

Kassia 5,212.

Kassiaolja 5,299.

Kassiteriderna (ögrupp),

tenn 4,238.

Kassiteros (grek. benäm-
ning på tenn) 4,238.

Kast (boktr.), sättare vid

A 1,566.

Kastanjbrunt 5,516.

Kastanjer 3,351.

Kastanj etter 2,480.

Kastbräde (vapen) 1,85.

Kastenbein, sättmaskin

1,565, 1,567, 1,568.

Kastklot (vapen) 1,85.

Kastmaskiner (vapen)

1,85, A 1,106, 1,108,

2,103, A 2,104, 6,78.

Kastnät 3,596.

Kastor (hästens hist.)

3,370.

Kastor (skinn) 3,4*95.

Kastor och Pollux (s:t

elmseld) 2,361.

Kastorhattar 6,539.

Kastspjut (vapen) 1,41;— från Carolinerna A
1,100; — som fiskred-

skap 3,553; — som
mynt 1,130.

Kastvapen 1,84, 1,85,

6,78.

Kastvidjor (vapen) 1,85.

Kastväsen 1,23.

Katakomber 1,229; —
jSTapoli 3,27; — Paris

1,379, A 1,380, 3,27;— Rom 3,27, A 3,28,

3,3 7; — Sebastians

3,27; — uppkomst
3,27.

Katalepsi, förorsakad af

hasjisj 5,134.

Katapult (rom. kastma-

skin) A 1,106, 1,108,

6,78.

Katarinakyrkan, S:t, se

Oppenheim.

Katedral, Antwerpen, tor-

nets höjd 1,291; —
Arles 1,238; — Bur-

gos 1,26 2; — Canter-

bury 1,26 2; — Chå-

lons 1,262; — Cor-

dova 1,245; — Kijef

A 1,240; — Messina

1,252; — Milano

1,262; — Norwich
1,238; — Noyon 1,262;
— Orvieto 1,26 2; —
RheimsAl,258, 1,262;— Rochester 1,262;— Salisbury 1,291; —
S:t Denis 1,262; —
Winchester 1,262; —
Worms 1 j 2 3 8 ;— York,

tornets höjd 1,291; —
jfr Dom.

Kateku (garfämne) 5,445,

5,496; — bengaliskt

5,446.

Katekubrunt 5,516.

Kater (fysiker) 2,99.

Kathan, se Gebriider Ka-
than.

Katolikon (lat. språklära)

1,540; — facsimile A
1,541.

Katrinebergs kungsgård
(T. Bergmans födelse-

ort) 4,23.

Katt 3,273, 3,365.

Kattfett (läkemedel)

5,227.

Kattimandu (harts) 5,412.

Kattskinn 3,4 93.

Kattun 6,888, 6,435; —
maskin för appretyr A
5,471; — tryckt A
5,519.

Kattuntryck 5,522.

Kattuntryckerier 5,529;— de första i Europa
5,519.

Kattuntrycksmaskin

5,523.

Kattöga (laterna magica)

2,273, 2,274.

Kattöga (qvarts) 3,236,

3,260.

Kaufbeuren, hospitals-

arkiv, linnepapper från

1318 1,442.

Kauffmann, A., orkestrion

2,537.

Kaufmann (rysk marin-

tjensteman) 3,433.

Kaufmann, G. (kartritare)

1,151.

Kaukaser A 1,1, A 1,16,

1,19; — vargklingor

6,128.

Kaukasus 1,141; — druf-

vans hemland 5,165;
— färgning 5,518; —
vägbygnad 1,3 91, A
1,392.

Kaulbach (målare) 4,5 44
;— teckningar 4,612.

Kaurimusla A 1.130,

3,533; — äldsta mynt
i Kina 1,132.

Kautsju A 5,418,5,419;
— användning 1,3 3 0,

2,437, 4,46, 5,412,

5,430; — färg 5,425;
— förarbetning 5,426

;— historia 5,420; —
horniseradt 5,42 2,

5,428; — härdadt

5,422, 5,428; — lös-

ning 5,430; — ostin-

diskt 5,424;. — oäkta

5,429 ;
— renadt 5,430

;

— smidigt 5,422; —
smältningsgrad 5,426;—

• tillgodogörande

5,432; — vulkanise-

radt 5,421, 5,427,

5,428; — väfnader

5,421; — jfr Caout-
chou, Caoutchouc.

Kautsjuband 5,427; —
maskin for utskärning

A 5,426.

Kautsjufabrik A 5,423.

Kautsjumjölk 5,430.

Kautsju- och guttaper-

kakomposition 5,435.

Kautsjurör 5,421.

Kautsjuskördare 5,424.

Kautsjuslangar 5,427.

Kautsjutillverkning (sta-

tist.) 5,430.

Kautsjuträd A 5,4 21 ;
—

gren A 5,422.

Kautsjuvaror 5,422.

Kava (kaffehus) 5,75.

Kavaljer 3,371.

Kavallerihäst 3,375.

Kavaväxt 1,44.

Kave 5,75.

Kaviar 3,600.

Kay, J., snällskyttel

6,426.

Kay, R., vexellåda 6,426.

Kaysa, se Boraxsjön.

Kedjeharf A 3,304.

Kedjerustning 6,110.

Kedjesting A 6,484.

Kedjestingsmaskin, se

följande.

Kedjesömsmaskin 6,479;— entrådig 6,480,

6,484.

Keferstein' (kemist), un-

dersökning af pack-

fong 4,178.

Keferstein, A., inför den
första pappersmaskin

i Tyskland 1,464.

Kefren, se Sjafra.

Kehl-Rheinbron, se föl-

jande.

Kehl-Strassburgbron

(Kehl-Rheinbron)

1,423; — spännvidd

1,424; — uppförd vid

elektriskt ljus 2,37 7.

Kejsargrönt 4,676.

Kejsarte 5,89, 5,92.

Kejsarviolett 5,500.

Kelebe (grek. blandnings-

kärl) 4,346.
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Keleos (landth. hist.)

3,275.

Kelidonin 5,239.

Kellerer (urmakare)

6,242.

Kelley (alkemist) 4,8.

Kellner (optiker) 2,3 27,

2,328.

Kelp (hafstångsaska)

3,551, 4,460.

Kelter 1,143 ; — bostäder

1,176;— bronssmycken

6,251; — bruket att

snusa 5,106; — byg-
nadskonst 1,17 9; —
garfning 5,4 39; — gruf-

brytning 3,85; — sten-

bygnåder 1,314;— sten-

huggarredskap 3,2 0.

Keltiberer, bostäder

1,177.

K«mi 2,3, 4,2; — bety-

delse för landtbruket

3,282; — det dagliga

lifvets Tb. 5, A 5,1;— historia 1,23, 1,148,

4,3 o. f.

Kemi elf, guldvaskning

4,307.

Kemitypi 1,623.

Kemkem (musik, instr.)

A 2,480.

Kemp, siåttermaskin
3,312.

Kempten, klädestillverk-

ning 6,420.

Kenguel (växt) 5,85.

Kennu Kufu, se Sjafra.

Kensington, South, mu-
seum, maj olikasamling

4,365, 4,373, 4,393.

Kent, pappersfabrikation

1,476.

Kentaurer (hästens hist.)

3,370; — jfr Lapiter.

Kentucky, tobak 5,115.

Kentuckybron, spänn-
vidd 1,424.

Keops' pyramid 1,199,

1,200, 2,59.

Kepler (astronom) 1,154,

2,10, 2,11, A 2,215,

2,216, 2,219, 2,309,

2,312, 2,313.

Keplers tub 2,301.

Kerameikos (stadsdel i

Aten) 4,346.

Keramik, se Lervaror.

Keramos (lera) 4,346.

Keras (grek. dryckeskärl)

4,346.

Kerestratos (konstnär)

4,345.

Kerguelensön, säl- och
hvalrossfångst 3,585.

Kermesbär 5,486.

Kermessköldlus 5,486.

Kerner, Justinus (skald

och läkare) 5,241.

Kesseljagd, se Kretsjagt.

Kessler (fysiker) 2,40 3.

Keti (Borneo), gutta-

perka 5,4 31.

Kettgarn 6,38 8.

Ketting 6,418, 6,420.

Kettingbom (väfn.) 6,4 22.

Kettingsskärning (väfn.)

6,427, 6,429.

Kettingsspolar (väfn.)

6,427.

Kettsilke 6,364.

Ketverkedjan (Himalaja),

folkstammar 1,25.

Keupergrupp 3,15.

Key, se Burgess & K.
Keylas (pagoder) 1,197.

Keyser, de, boktryckar-

märke A 1,519.

Keyser, H. (boktryckare)

i, 600.

Khang-hi (kines, kejsare),

ordbok 1,619, 1,621.

Khond, se Kond.
Kibitka (ryskt åkdon)

6,331.

Kiblå (nisj för koran)

1,246.

Kidd, se Dobbs.
Kidderminster, yllegolf-

mattor 6,4 52, 6,45 9.

Kien-Long (kejsare), om
te 5,93.

Kienmayer (fysiker), a-

malgam 2,344.

Kieserit (mineral) 3,224,

3,226.

Kieseritregion 3,224.

Kiessler, om lefnadssät-

tet hos ashantierna

1,78.

Kij ef, katedral A 1,240;— observatorium

2,252.

Kil 3,20, A 3,21, 3,22,

6,2; — (kanon) 6,55.

Kilband A 3,2], 3,22.

Kilda, S:t, sjöfågelsjagt

3,592.

Kilhacka 3,20, A 3,21.

Killer (ingeniör), ritning

till Kehl-Strassburg-

bron 1,424.

Killingskinn3,493,6,535.

Kilmekanism (kanon) A
6,61, 6,63 ;

— preus-

siska bakladdningska-

noner A 6,62.

Kilntown (Kent), kyrk-

fönster 4,540.

Kilogram 2,37, 2,39.

Kilogrammeter 2,40.

Kilometer 2,37.

Kilram (boktr.), oktav-

form tillslutad 1,56 2,

A 1,563.

Kilrefrelsystem (skjutv.)

6,54.

Kilskrift 1,209, 1,498, A
1,499.

Kilspett A 3,21.

Kiltång (jordborr) 3,66;— stenkärnas afbry-

tande A 3,67.

Kimrök 3,450, 3,462.

Kina, befolkning 1,22;
— boktryckeri 1,618;— boningshus 1,333;
— broar 1,414; —
bygnadskonst 1,187,

1,188; — dostillverk-

ning 6,497; — filt-

hattar 6,539; — folk-

typ A 1,16, 1,19; —
fortskaffningsmedel

1,120; — färgning

5,481; — guttaperka

5,431; — indigobo-

hvete 5,493; — kemi
4,4; — knutskrift

1,481; — kompass
2,450,2,453; — konst-

verk 6, 5 6 2 ; — krutets

uppfinning 4,627; —
kultur 1,142, 1,143;— kärl 1,113; — lac-

keringskonst 5,414; —
lazursten 4,679; —
maträtter 5,245; —
musikaliska instrument

2,523; — mynt A
1,132, 4,274; — mått-

system 2,27, 2,29; —
opium 5,130 ; — orna-

mentik 1,188; — pack-

fong 4,17 8; — pap-

perstapeter 5,541; —
papperstillverkning

1,441, 1,445, 1,471;
— porslinstillverkning

4,349, 4,427; — —
bilder A 4,350; —
qvicksilfver 4,253; —
radsåningsmaskiner

3,306; — skogsbrist

3,455; — skrifkonst

1,491; — stenkol

5,359;— te5,S6, 5,93;— tenn 4,240; — to-

baksodling 5,115; —
tryckkonst 1,526,

1,529 ; — uppfinningar

1,23; — vapen 1,105;
— vattenledningar

1,383; — väfnåder

6,348; — zink 4,150;
— åkerbruk 3,273,

3,298; — ädelstenar

4,328; — jfr Kineser.

Kinabark 3,453, 5,12,

5,222, 5,239 ;
— skörd

A 5,220.

Kinagräs 6,402.

Kinagrönt 5,487, 5,516.

Kinasalt 5,14.

Kinasilfver 4,17 9.

Kinasyra 5,12.

Kind (ingeniör) A 3,79;— artesisk brunn 3,80;— fallborr A 3,68;
— ringborr 3,66.

Kinds härad, väfning

6,474.

Kindsjalen (dolk)" 1,105.

Kineser A 1,16, 1,19;
— jfr Kina, Kulis.

King-nong (kines, kej-

sare) 3,27 3.

Kingston, acklimatisa-

tionsträdgård 3,367.

Kingstonsund, askregn

3,517.

King-te-tsjin (fabriksort

för porslin) 4,351.

Kinin 5,14, 5,498.

Kinnabaris (cinober)

4,677.

Kinnor (harpa) A 2,485,

2,486.

Kino (harts) 5,412, 5,496.

Kinolin (oljämne) 5,498.

Kinolinblått 5,498.

Kinolingrönt 5,498.

Kinyras (konung; häf-

stångens hist.) 2,62.

Kio-mastika-raki (sädes-

bränvin) 5,398.

Kios (ö), mastixutförsel

5,398; — terpentin-

pistacier 5,405.

Kirchberggrönt 4,676.

Kirchbergsbrottet 3,57.

Kircher (fysiker) 2,13,

2,271, 2,436, 2,465.

Kirchhoff, G. R. (fysiker)

2,13, 2,249, A 2,250,

2,251, 2,254, 2,255,

2,256, 4,35; — och
Bunsen, spektroskop

A 2,251.

Kirgiser, fiske 3,600.

Kirk-nerdéven (dama-

skenstål) 6,124.

Kirsch (bränvinssort)

5,160.
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Xirsch (luftseglare) 2,143.

Xis, namnets härledning

3,138.

Xis-ber (Ungarn), stuteri

3,376.

Kisel 2,257, 4,108, 4,482.

Xiselfluorvätesyra 4,54.

Xiselgalmeja 3,96, 4,153.

Xiseljord 4,543.

Xiselkrut 4,6 29.

Xiselskiflier 3,57.

Xiselsyra 3,284, 3,314,

4,43, 4,482.

Xis el syreultramarin

4,680.

Kiselvismut 4,187.

Xiselvätska 4,15, 4,48 3.

Xisjer (dryck) 5,78.

Xissingen, jättesprudel

3,79;— saltverk 3,215

;

— stensaltslager 3,205.

Kistblått 5,530.

Kistor af papper 6,49 7.

Kistven (stenkistor)

1,180.

Xitara (stränginstru-

ment) 2,486.

Xite, se Nedham & K.

Xiteron (berg), fackel-

signaler 2,402.

Xitt, olika slag 5,416.

Xittelfärgstryck 5,528,

5,529.

Xitzbuchel (Tyrolen),

grufvans djup 1,404.

Xiums (ind. kloster)

1,194.

Xiviksmonumentet 1,490.

Xjeliberg (bildhuggare),

lekande faun 4,404.

Xjöbenhavn, bombarde-
ring, användning af

krigsraketer 6,69; —
högskola 1,154; —
tapetfabrik 5,550.

Xjöbenhavnsmönster
(porslinstillv.) 4,398.

Kjökkenmöddinger 1,11,

1,93, 3,365, 4,340.

Xlack (magnet) 2,451 ;
—

(telegr.) 2,426.

Xlack (skom.) 6,528,

6,530.

Xlackberg (Vestman-
land), jernmalmsfält

3,149; — utsigt A
3,153.

Xlackstift 6,170.

Xladno, grufvor, luftvex-

ling medelst eldar

3,194; — jernmalms-

lager 3,109; — sten-

kolsflötser 3,178; —
stenkolsgrufvor 3,186.

Kladrup, stuteri 3,37 6.

Klafflblåsinstrunient, sax-

ska A 2,531.

Xlaffinrättning (blås-

instr.) A 2,531.

Klaffkolf (pump) A 2, 1 9 4.

Xlaffmekanism (bakladd-

ningsgevär) 6,86.

Xlaffventil (luftpump)

2,168; — (pump) A
2,193, 2,194; —
(ångm.) 2,586.

Klangbotten 2,499.

Klangfigurer, chladniska

A 2,471.

Xlangfärg, pianots 2,509.

Xlappjagt 3,477, 3,478,

3,485.

Xlappmyts (sälart) 3,584.

Klaproth (kemist) 4,28.

Xlara kyrka (Stockholm),

orgelverk 2,544.

Xlarelfven, längd, jem-
förd med andra floders

A 3,504.

Xlarinett 2,528, A 2,531.

Klaringsdam (hafssalts-

beredn.) 3,209.

Klarmäskningsmetod (öl-

bryggn.) 5,192.

Klarslipning (glastillv.)

4,519, 4,536.

Klausthal, grufva 3,110,

3,144; — jerntrådsli-

nor 6,417.

Klavecin (musik, instr.)

2,494.

Klaver 2,492, 2,494; —
bandfria 2,493; —
bundna 2,493.

Klavertangenter 2,506.

Klaviatur och hammare
(piano), anordning A
2,506.

Xlavikord (musik, instr.)

2,492, 2,494.

Xlebroth (drufsort) 5,169.

Kleefeld, se Schubart,

J. C.

Klef (skogssk.) 3,424.

Klefva, nickel 4,174.

Klein (maskinpressrirma)

1,586.

Kleinberger (drufsort)

5,168.

Kleinert (mästare i mi-

niatyrkonst) 6,267.

Kleinkunst, se Miniatyr-

konst.

Kleinschwechat, dreher-

ska ölbryggeriet A
5,189.

Kleitros (grek. bygn.)

1,217.

Kleitrostempel 1,218.

Klemm (skriftställare),

Kulturgeschichte 1,21,

1,131.

Klemm, J. F. (bokbin-

dare) 6,511.

Klenurmakare 6,240.

Klenze, L. v. (byggmä-
stare) 1,280.

Kleoxenes (telegr. hist.)

2,402.

Klepsydra (vattenur)

6,213.

Klett, se Kramer.
Kli 5,29.

Klibad 5,508, 5,529.

Klibbal 3,405.

Klichéer (boktr.) 1,590;— (tygtr.) 5,522.

Klichering (boktr.) 1,590.

Klimat 3,5 iO; — infly-

tande på jordens bör-

dighet 3,287.

Klingelberger (drufsort)

5,166.

Klingenstjerna, S. (mate-

matiker) 2,266, 2,304.

Klingenthal, fioltillverk-

ning 2,520.

Klingsmeder 6,122; —
tyska 6,128.

Klingsten 3,34.

Klinkerfues (professor),

gaständare 5,340.

Klipp (koltrafve) 3,422.

Klippblock 1,13; — flytt-

ning på Aargletschern

A 3,30.

Klippfisk 3,560, 3,562.

Klippgrafvar A 1,219.

Klipphålor 1,51.

Klippmaskiner 6,9.

Klister (väfn.) 6,433.

Klisterpappersmassa

6,498.

Klistring (väfn.) 6,433.

Kloaker 1,379; — Lon-
don, Paris 1,37 9; —
Rom 1,379, 3,37.

Kloaksystem, Paris A
1,380.

Klocka från 6:e seklet

A 2,481; — kolossal

4,209 ;
— namnets ur-

sprung 2,481.

Klockexhaustor, Powels
(gastillv.) 5,333.

Klockgjutarverkstad A
4,208.

Klockgjutning 4,205.

Klockkrona 4,207.

Klockmetall 4,203, 4,206.

Klockspel A 2,482.

Kloekspelare A 2.483.

Register till Uppfinningarnas hok, banden 1—6.

Klockstycke 2,522.

Klocktorn 1,232, 1,237;— till domen i Fi-

renze A 1,259; — vid

kyrkan S:a Maria in

Cosmedin (Rom) A
1,233.

Kloppa (skruftillv.) 6, 1 7 7;— snedtyg A 6,176.

Klor 3,202, 3,284, 3,314,

4,24, 4,39,4,41,4,479,

4,601, 4,604,- 5,458;— gasformig 5,467;— som blekningsme-
del 4,480.

Kloraluminium 4,332;—
retortugn för fram-
ställning A 4,333.

Klorbarium 4,54, 4,446.

Xlorblekning 2,581,

5,460, 5,473, 5,478,

6,340.

Xlorbrom 4,601.

Klorguld 4,598, 4,604.

Klorguldnatrium 5,227.

Klorid 4,43.

Kloritskiffer 3,14.

Klorjod 4,601.

Klorkalcium 3,531, 4,480.

Klorkalciumlösning

2,328.

Klorkalium 3,225, 3,226,

4,452.

Klorkalk 4,461, 5,458,

5,466; — berednings-

apparat A 5,466; —
inrättning för upplös-

ning A 5,467; — kar

för tygs behandling
med A 5,468.

Klorkalksbad 5,467.

Klormagnesium 3,223,

3,225, 3,226, 3,531,

4,54.

Klormagnesiumhydrat
3,224.

Klornatrium 2,249, 3,202,

3,224, 3,225, 4,44,

4,471.

Kloroform 5,412.

Klorofyll 5,398, 5,495.

Kl-orsilfver 4,263, 4,265,.

4,596.

Klorstrontium 2,249.

Klorsvafla 4,571.

Klorsyra 4,479.

Klorur 4,43.

Klorvatten 4,54.

Klorvätegas 4,23.

Klorvätesyra 4,480.

Klorzink 4,480.

Kloski i Yieliczka 3,221.

Kloster 1,262,6,350; —
förtjenst om literatu-

6
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ren 1,522 ;
— i Batalha

1,262;— iSadri 1,195;— — grundplan A
1,194;— indiska 1,194.

Klosterkyrka i Monre-
ale (Palermo), vägg-

parti A 1,252.

Klosterneuburg (Wenzels
hemort) 1,262.

Klotjaspis 3,261.

Klotstryck (tygtr.) 5,528,

5,529.

Klotz (fiolfabrikanter)

2,519.

Klubba 1,84, 3,297; —
från Nya Kaledonien

A 1,100; — Schamyls
A 6,108.

Klubbört 1,46.

Klumpfötter hos kineser-

na 1,73.

Klyfning, diamanters

3,265.

Klyfningsmaskin (fat-

tillv.) 6,294.

Klyfningsrum (skiffer)

3,55.

Klyfvare (korgflätn.)

6,335.

Klyfymp (trädgårdssk.)

3,352 ; — med en qvist

A 3,351.

Klyföppningar (botanik)

5,3.

Klyka (jacquardmaskin)

6,445.

Klytemnestra (fys. hist.)

2,14.

Kläckningsapparat3,609.

Kläckningsbord 3,609.

Kläckningslåda 3, 6 6 ;
—

det inre A 3,608.

Kläckningstid, fiskars

3,607.

Kläde 6,353, 6,435.

Klädedrägt 1,67.

Kläder 1,30; — färgade

4,653.

Klädesfabrikation, se

Klädestillverkning.

Klädesfabriker, svenska

6,475.

Klädeslumpor 6,353.

Klädestillverkning 6,420;— Sveriges 6,474.

Klädesväfveri 6,350.

Klädningsgarnering

6,470.

Klämbalja (spiktillv.) A
6,174.

Klämmare (korgflätn.)

6,335, 6,336.

Klängningsstuga (skogs-

skötsel) 3,40 7.

Klängpalmer 3,401.

Klängväxter 3,401.

Kläpp 4,206.

Klävner [ej Clevner]

(drufsort) 3,354; —
blå 5,169.

Klöfjestig 1,388.

Klöfsadelkyrkor på Got-

land och Öland 1,298.

Klöfsjuka 3,365.

Klöfvar som gödnings-

ämne 3,317.

Klöfver, olika slag 3,339,

3,340.

Klöfverblad (ornament)

1,265.

Klösharf 3,304.

Klösterle, porslinsfabrik

4,396, 4,397.

Knallguld 4,10, 4,312.

Knallhattar, Nobels

4,646; — prägelma-

skin A 4,649; — till-

verkning 4,650.

Knallhattsgevär 3,472.

Knallkulor 4,648.

Knallmannit 4,47 9.

Knallplatina 4,325.

Knallpreparat 4,648.

Knallqvicksilfver 4,258,

4,648.

Knapp (arkitekt) 1,282.

Knapp, gammal A 6,251.

Knapp (kemist) 5,439.

Knappar, borrmaskin A
6,317; — gjutning

6,316.

Knappe (grufbrytare)

3,138.

Knapphålssymaskin
6,488.

Knappmakare 6,307.

Knappnål 6,180; — huf-

vudets påsättande A
6,192; — hufvudspi-

ralens spinning A
6,190; — insättning i

bref 6,192; — maskin
för A 6,193; — rå-

ämne 6,189; — rät-

ning eller riktning

6,189.

Knappnålstillverkning

6,189.

Knappschaft (grufbry-

tarlag) 3,138.

Knappsorter 6,317.

Knappsvarfstol 6,316.

Knapptillverkning 6,315.
Knappträ (knappnåls-

tillv.) 6,191.

Knaster 5,120, 5,121.

Knechte (grufarbetare)

3,138.

Knepper & Komp., till-

verkning af färgadt

papper 5,551.

Knesing, träsnitt A
1,617.

Knif 1,11, 1,85, 1,108,

6,129, 6,284; — af

brons, Skåne A 1,99.

Kniflåda (jacquardma-

skin) 6,444.

Knifsmide 6,129, 6,130.

Knifverktyg från sten-

åldern A 1,89.

Knipa (fågel) 3,491.

Knippelare, engelska A
1,262.

Knippenberg, se Wolff

& K.
Knippjern 4,99.

Knoblauch (arkitekt)

1,282.

Knop (rep si.) A 6,415.

Knopper (färgämne)

5,496, 5,515.

Knorrhanar 3,566, 3,567.

Knutbindare (pappers-

tillv.) 1,482.

Knutfångare (pappers -

tillv.) A 1,457, 1,465.

Knutpiska af jern, rysk

A 6,107.

Knutremmar, mejikaner-

nas 6,416.

Knutsil (papperstillv.)

1,465.

Knutskrift 1,481;— fom-
peruansk A 1,482.

Knutsystem (bygn.)

1,326.

Knyppling (spetstillv.)

6,468, 6,470.

Knytning 1,69.

Knådningsmaskin 5,41;— bolandsk A 5,41.

Knän (virke) 3,421.

Knäppen (bokb.) 6,505.

Knästycke (rustn.) A
6,114.

Ko, hårets användning

6,352; — mjölkafkast-

ning 3,380.

Koakoatsj (gökmånad)

1,135.

Koata, grafvar A 1,177,

1,179.

Kobell, v. (mineralog)

4,40 ; — galvanogra-

fins uppfinning 1,646,

2,384.

Koberger, A. (boktryc-

kare) 1,545, 1,546.

Koblenz, trädgårdsodling

3,348.

Kobolt2
: 451, 3,97, 3,138,

4,39, A 4,149, 4,166,.

4,167.

Koboltarsenik 4,168.

Koboltblomma 4,168.

Koboltblått 4,168, 4,172.

Koboltbrons 4,173, 4, 657.

Koboltglans 3,97, 4,168;.

— fyndorter 3,97.

Koboltgult 4,172.

Koboltmalmer, tillgodo-

görande 4,168.

Koboltmetall 4,167.

Koboltoxid 4,44, 4,169,

4,508.

Koboltoxidoxidul 4,421.

Koboltoxidul 4,431,

4,508.

Koboltsvärta 4,168.

Koboltultramarin 4,172.

Koch, tryckpress 1,5 71.

Kochenilj 3,367, 4,6 53,

4,683, 5,224, 5,412,.

5,484, A 5,485, 5,513.

Kocher, bergsaltsaflag-

ring vid 3,205.

Kockelbär 3,599.

Kockelkärnor 5,138,

5,238.

Kodabendas graf, Sul-

tanieh A 1,247, 1,248.

Kodein 5,133, 5',239.

Koffertspik 6,173.

Kogelherrar (munkor-
den), förtjenster om
boktryckarkonstens

spridning 1,546.

Koger 6,105; — turkiskt

A 6,109.

Koherim (trumpet) 2,523.

Kohinoor (diamant) A
3,246, 3,263, 3,265;
— slipning A 3,264.

Koja (jagt) 3,492.

Kok (jern) 4,94.

Koka (rusmedel) 1,46.

Kokemaar (dryck) 5,130.

Kokillgjutning (jerntillv.)

4,91, 4,128, 4,132.

Kokinkina, benzoeträd

5,401; — kanelkassia

5,212.

Kokinkinahöns 3,391.

Kokkonst, historia 1,38.

Kokkärl af bränd lera

1,112;— af tenn 4,246.

Kokleani (arab. hästar)

3,374.

Kokning af kaffe 5,83;— af kött 5,252.

Kokong 3,392, 6,362.

Kokor (faj anstillv.) 4,415;— för bränning af fält-

spatäkta porslinsskå-

lar A 4,424.
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Kokosbast 6,402, 6,455.

Kokosgummi 5,410.

Kokosnöt 6,307.

Kokosnötfibrer 6,548.

Kokosnötolja 5,13 i,

5,265, 5,268, 5,274.

Kokosolja, se Kokosnöt-
olja.

Kokospalm 1,34, A 1,37.

Kokostra 3,456.

Kokpunkt, bestämmande
påtermometerskalan A
2,557; — på Celsius'

termometer 2,556; —
vätskors 2,565.

Kokrör (ångpanna) 2,589,

6,25.

Koksalt A 3,201, 3,226,

3,321, 3,531, 4,13,

4,44, 4,270, 4,449; —
erhållande ur saltkäl-

lor 3,212; — förvand-

ling till glaubersalt,

ugn A 4,461;— plats

i naturens hushållning

och i industrin 3,201;— statistik 3,228; —
utkristallisering 3,215.

Kokvält A 3,306.

Kol 2,368, 3,15, 3,167,

3,168,3,313,4,18,4,39,

4,41,4,84,4,434,4,487,

4,508,4,569,4,658,5,2;— af hampstjelkar

4,630; — distilleradt

(kruttillv.) 4,630; —
kristalliseradt 3,246;
— värdemätare 6,586.

Kolafkastning 3,448.

Kolaios [oriktigt Kaleos
i en del af upplagan],

den förste grek, som
befor Atlanten 1,145.

Kolanöt (surrogat för

kaffe) 5,85.

Kolarskola 3,448.

Kolb (kemist) 5,473.

Kolbe (kemist) 4,35.

Kolbenverschluss (ka-

non) 6,74.

Kolbotten 3,443.

Kolbrytning i krumholts-

orter A 3,187.

Kolf (distilleringsappa-

rat) 4,49; — (pump)

2,194;— (ångm.)2,572.

Kolfhals (kanon) 6,63.

Kolfhirs 3,329.

Kolfkanna (luftpump)

2,169; — genomskär-
ning A 2,169.

Kolflöts med förkastnin-

gar 3,180; — vid

Yieillepompe A 3,103.

Kolfmekanism (bakladd-

ningsgevär) 6,86; —
(kanon) A 6,61.

Kolformation 3,180.

Kolfpackning (brand-

spruta) 2,211.

Kolfslid (ångm.) 2,587.

Kolfstång (ångm.) 2,572.

Kolgrufva A 3,123, A
3,124; — vid Esch-
weiler, lepidodendron
gracile A 3,17 6.

Kolhydrat 3,314, 5,43.

Kolik (sjukdom hos hä-

star och nötboskap)

3,365.

Kolin 5,14.

Kolja 3,560, 3,566,3,567,

3,570.

Koljern 4,84.

Kolkicin (gift) 5,239.

Kolkis (fårets hist.) 3,385;— (giftets hist.) 5,229.

Kolkotar (jernoxid) 4,85,

4,558,4,657,6,136; —
jfr Caput mortuum,
Rödfärg.

Kollager 3,181; — skål-

formigt och veckadt,

Brassac A 3,103.

Kollationering (bokb.)

6,515.

Kollektivglas 2,302.

Koller (husdjurssjukdom)

3,365.

Kollimatorslins 2,252.

Kollman, D. (harnesk-

makare) 6,121.

Kollodium 4,608, 4,641;— fotografering 4,604,

4,60 7; — — afhäll-

ning A 4,60 8; — —
pågjutning A 4,6 08.

Kollodiumpapper 4,620.

Kollodiumull 4,608.

Kollogo-Mully, pagod A
1,198.

Kolmila, eldsatt 3,444 ;
—

form 3,443; — i gång
A 3,445; — inresning

3,443; — pipa 3,443;— risning 3,444; —
storlek 3,44 3; —
stybbning 3,444; —
tändning3,444;— ved-

redd 3,444; — jfr

Liggmila, Resmila.

Kolmården, qvarts 4,544.

Kolmårdsmarmor 3,49.

Kolning3,441 o.f., 4,630

;

— i resmila A 3,442.

Kolofon (stad), kolofo-

nium 5,397.

Kolofonium2,268, 3,449,

5,397, 5,412.

Kolonggrufvan på Bänka
4,242.

Kolonialsocker (statist.)

5,56.

Kolonikrut 4,645.

Kolonn 3,20; — bysan-

tinsk, från Ravenna A
1,235; — dorisk, från

Partenon A 1,220; —
jonisk 1,224; — —
från Ilyssostemplet i

Aten A 1,220; — ko-

rintisk 1,220, 1,224;
från Lysikrates'

monument i Aten A
1,221; — med bjelk-

lag A 1,198; — med
hatorsmasker A 1,201

;

— morisk, från Alham-
bra A 1,245 ; från

Generalife vid Grana-
da A 1,245; — pelas-

gisk A 1,214; — ro-

mersk A 1,223, 1,224;— romersk-dorisk

1,224; — toscansk

1,224; — jfr Pelare.

Kolonnapparat (bränvins-

bränn.) 5,156, A 5,157,
Kolonnfot A 1,198.

Kolonnhallar (bygn.)

1,226.

Kolonnkapitäl, Närs kyr-

ka 1,305.

Kolonnordningar 1,220;— romerska 1,224.

Kolonokskinn 3,494.

Koloqvint 5,223.

Koloqvintgren A 5,225.

Kolorin (färgämne) 5,487.

Koloss, egyptisk, fort-

skaffning A 1,121; —
fornegyptisk, i diorit

A 3,32.

Koloxidgas 4,23, 4,463,

5,331.

Kolsandsten 3,15.

Kolsvafla 4,50, 4,554,

4,569, 5,330, 5,412; —
användning 4,57 0; —
framställning 4,5 7 0;—— apparat A 4,571.

Kolsvart 5,515.

Kolsyra 3,313, 4,22, 4,43,

5,3, 5,9, 5,38, 5,42,

5,198, 5,330.

Kolsyrevatten 1,49.

Koltorn (vällugn) 4,108.

Koltrast 3,489.

Kolugn 3,448.

Kolumbarier (grafvar)

1,225.

Kolumner (boktr.) 1,560;— fördelning 1,561.

Kolved 3,422, 3,443.

Kolvätegas 2,143, 3,196.

Kombinationslås 6,146,

6,156.

Kombinationstoner

2,473.

Kometer 2,257, 2,313;—
regelbunden återkomst

2,164.

Kommutator (elektrici-

tetsmaskin) 2,395.

Kompass 1,23, 2,10, A
2,449 o. f., 2,452.

Kompassafläsare. 2,601.

Kompassupphängning
5,27.

Kompensation (urtillv.)

6,225, 6,230; — för

kronometrar A 6,230.

Kompensationspendel A
2,97;— jfr Rostpendel.

Komplementfärger 2, 2 4 4

,

5,556.

Komplettmaskin (boktr.)

A 1,579.

Kompositakolonn, se Ko-
lonn, romersk.

Komposition (metall),

tygtrycksvalsar 5,526.

Kompost 3,321.

Kompostjord 3,408.

Kompressibilitet 2,18.

Kompressionselddon
4,579.

Kompressionskula (eld-

vap.) A 6,84.

Kompressionsprincip
(handeldvap.) 6,84.

Kompressionspump A
2,172,2,173,2,174; —
genomskärning af stöf-

veln A 2,173.

Kompurvunge, sarder

3,259.

Koncentrationssten

4,195.

Koncentreringsapparat

för svafvelsyra A
4,566.

Kond (Khond) A 1,16,

1,19.

Kondensator(gasberedn.)

A 5,332; — Lundins

5,387; — (f-ngm.)

2,57 9; — jfr Kon-
densor.

Kondenseringskammare
(bergsbr.) 4,72.

Kondensor 2,5 75; — jfr

Kondensator.

Konditionering af silke

6,365.
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Konduktör (elektricitets-

maskin) 2,342, 2,348.

Kone (grek. kärl) 4,432.

Konfutse (skrifk. hist.)

1,493.

Kong, mynt 1,131.

Konglomerat 3,16.

Kongress, meteorologisk

i Bruxelles 3,528; —
— i Wien 3,530.

Kongsberg, arsenikhaltig

pyrargyrit 3,94; —
silfverglans 3,93; —
silfvergrufva 3,92, A
3,147, 3,148, 4,263.

Koniin 5,14, 5,239.

Koning (arkeolog) 1,534.

Konis (grek. kärl) 4,346,

4,432.

Konjaksolja 5,173.

Konkurrens 6,561.

Konkussionsinrättning
(kanon) 6,62.

Konkussionssats (kanon)

6,62.

Konkussionständning
(eldvap.) 4,648,4,649.

Konrad von Hochstätten
(erkebiskop), lägger

grundstenen till domen
i Köln 1,260.

Konrad von Meyenberg
(fysiker) 2,10.

Konsert, efter en bas-

relief från ll:e årh.

A 2,484.

Konsertsal 1,364.

Konserveringsfärg 1,664.

Konserveringsmedel

5,254.

Konsol, från Ludvig XY:s
tid A 1,278.

Konst, grafisk 1,6 72; —
kristen 6, 2 50;— mång-
faldigandeA 1,435; —
tecknande 1,75; —
tekniskA 1,173, 1,242;

i Egypten 1,204.

Konstantin den store

1,146, 1,229, 4,278,

5,276, 6,40; — tri-

umfbåge A 1,227.

Konstantin Y Koprony-
mos 2,539.

Konstantinopel 1,2 29,

4,494, 4,627, 5,75; —
Gudsmoderskyrkan
(Teotokoskyrkah)

1,235; — Sofiakyrkan,

se Sofiakyrkan; — jfr

Byzantium.
Konstanz, kloster, väf-

slöjd 6,350.

Konstblåsning (glastillv.)

4,530.

Konsten att dö, se Ars
moriendi.

Konster (grufbr.) 3,12 9.

Konstfyrverkeri 4,636.

Konstförvandt 1,52 6.

Konstgång (grufbr.)

3,114, 3,130.

Konsthandtverk 1,264.

Konsthjul (grufbr.) 3,129.

Konsthus (grufbr.) 3,115.

Konstjäst (bryggn.)

5,153.

Konstnär 1,175.

Konstqvarn A 5,30.

Konstruktionssätt

(bygn.) 1,326.

Konstsnickeri 6,303.

Konststen (cement)

4,440.

Konststilar 1,175,6,248.

Konstull 6,353.

Konstullsfabrik 6,354.

Kontakter (telegr.) 2,426.

Kontaktgångar (grufbr.)

3,103.

Kontaktteori 2,369.

Kontermarsch (väfn.) A
6,439, 6,440.

Kontermarschväfning

6,440.

Kontinyapparat (spinn.)

A 6,388, 6,390.

Kontinymaskin, se Kon-
tinyapparat.

Kontraalt A 2,527.

Kontrabas 2,516,A2,517,
A 2,527, 2,545.

Kontrabasklarinett A
2,531.

Kontrabassträngar 6, 5 5 4.

Kontrafagott 2,530.

Kontrollur 6,238.

Konungahali, Jerusalem

1,212.

Kootub Uddins minaret,

se Delhi.

Kopaivabalsam 5,395; —
jfr Copaivabalsam.

Kopal 5,396, 5,399, 5,412;— smältningsgrad

5,396.

Kopalfernissa 2,328,

5,413.

Kopalharts 5,396.

Kopalterpentinfernissa

5,414.

Kopernikus' system

2,312; — jfr Coper-
nicus.

Kophes (diamantkullar)

3,242.

Kopiebläck 5,537.

Kopieringspapper (fo-

togr.) 4,610.

Kopieringsram (fotogr.)

A 4,610; — ställning

A 4,611.

Kopp, drejad A 4,419;
— henklad A 4,419;
— svarfvad A 4,419.

Kopp, H. (kemist) 5,453,

5,522; — Geschichte

der chemie 4,27.

Kopp, U. (paleograf)

1,512.

Koppar 4,39, 4,54, 4,190

o. f., A 4,190; —
bearbetning 4,198; —
cementering 4,197 ;

—
fullgar 4,197 ;

— före-

komst 3,162, 3,314,

4,191, 4,192; — för-

silfring 4,272; — ge-

digen 3,92, 4,191,

4,192; — hammargar
4,19 7 ;

— historik 4,60,

4,191; — legeringar

4,201 o. f. ; — nam-
nets härledning 3,86;— silfverhaltig 4,263;— som elektromotor

2,368; — som gift

5,232; — stenhuggar-

verktyg 3,20;— värde-

förhöjning genom be-

arbetning 6,592; —
öfvergar 4,19 7.

Kopparantimonglans

3,95.

Kopparberget, Nya 3,95,

4,193.

Kopparberget, Stora 3,89.

Kopparetsning 1,622 o. f

.

Kopparfärger 4,654,

4,673; — framställ-

ningssätt 4,6 74.

Kopparförhydning 4,200.

Koppargarning 4,13,

4,196.

Koppargarugn A 4,196;— jfr Garhärd.

Kopparglans 3,95, 4,193.

Koppargravyr 2,383.

Koppargravör 2,383.

Kopparhammare 4,197.

Kopparindigo 4,675.

Kopparinstrument 2,523.

Kopparkis 3,95, 4,193,

4,548.

Kopparkolik 5,232.

Kopparlasur 3,94, 4,193,

4,674.

Kopparmalm 3,15, 3,89,

3,94, 4,191, 4,193;—
brokig 3,95, 4,193; —
grå 3,95; — metallur-

gisk behandling 4,194;
— röd 3,94, 4,193,

4,194.

Kopparmatriser 2,383.

Kopparmineral 3,15.

Kopparmynt 4,201.

Kopparnickel 4,173,

4,176; — hvit 3,97;
— röd 3,97.

Kopparoxid 4,44, 4,431,

4,508; — borsyrad

4,67 6; — kromsyrad

5,497 ; — svafvelsyrad

4,54, 4,67 3; — ättik-

syrad 5,497.

Kopparoxidhydrat 4,445.

Kopparoxidul 4,44, 4,508.

Kopparplåt 1,329 ;
— af-

tryckning 1,643; —
anrökning A 1,633;
— etsad A 1,635; —
— efterbildning i trä-

snitt A 1,639;

i olika skeden af ut-

arbetning A 1,638; —— utarbetad med ma-
skin A 1,639; — ra-

derad A 1,636.

Kopparskiffer 3,15,

4,193; — mansfeldskf

3,95; — tillgodogö-

rande 4,195.

Kopparsmedja 4,199, A
4,200.

Kopparstick 1,526; —
egendomligheter

1,627; — historia

1,631; — inskränk-

tare bemärkelse 1,633;— surrogat 1,644.

Kopparstickaratelier A
1,627.

Kopparstickarkonst

1,627;— historia 1,630;— England, Frankrike,

Italien, Tyskland 1,632;— maner 1,633; —
teknik 1,632.

Koppartillverkning4, 197;— Europa 4, 1 9 2
; — på

torra vägen 4,197; —
på våta vägen 4,197 o.f.

Koppartryckeri med
handpress A 1,643.

Koppartråd 1,330, 2,435,

4,199.

Koppartyper 1,588.

Kopparvismutglans 3,95.

Kopparvitriol 4,6, 4,673,

5,482, 5,497.

Kopparåldern 1,87; —
jfr Bronsåldern.

Koppel, broderingsma-

skiner 6,491.
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Koppelbruk (landth.)

3,280.

Koppor (hos husdjur)

3,365.

Koppring (färgtr.) 5,531.

Koprolit 3,321.

Köps (spinn.) 0,388; —
(väfn.) 6,42 7.

Kopulering(trädgårdssk.)

A 3,351, 3,352.

Kora (vapen) 6,105, A
<>,109.

Korallagat 3,261.

Koraller 3,547, 6,307.

Korallfiske 3,546, 3,54 8.

Korallin 5,504.

Korallträd 5,7 8.

Korallöar 3,17.

Korazin 6,110.

Korder (väfn.) 6,438.

Kordering (silfvertråd)

4,272.

Kordierit (ädelsten)3, 236.

Kordofangummi 5,409.

Kordongträd 3,352.

Korea, porslinstillverk-

ning 4,354.

Korebos (lervarutillv.

hist.) 4,341, 4,345.

Koresj, se Kyros.

Korfgift 5,241.

Korfönster 4,539.

Korgarbeten, Sveriges

in- och utförsel 3,462.

Korgflätning A 6,334,

6,335.

Korghvalf 1,321.

Korgmakare 6, 3 2 7 , 6, 3 2 8

.

Korgmöbler 6,336.

Korgstad (grufbr.) A
3,126.

Korgvaror 6,336.

Korgvide 6,335.

Koriander (växt) 3,339,

3,360.

Korint, »boklådor 1,520;

— krukmakeri 4,345.

Kork 4,46; — vanlig

3,452.

Korkbildning 3,452.

Korkek, akta 3,452.

Korluta 2,490.

Korn 3,273, A 3,326,

3,327,3,328,3,359,5,85;— olika slag 3,328.

Korn (mynthalt) 4,280.

Korndal (pappersbruk)

1,477.

Kornhvete 3,32 7.

Korniloff (porslinsfabri-

kanter) 4,398.

Kornlack 5,400.

Kornmaskin för krut A
4,633.

Kornsnitt (bokb.) 6,519.

Korntenn 4,245.

Kornvin 5,186.

Koroader (indianstam),

klädedrägt 1,67.

Koroakoer (indianstam),

lerkärl 1,112.

Korpus (stilsort) 1,552.

Korpusfärger (tapettr.)

5,566.

Korral (elefantjagt) 3, 4 9 8

.

Korrektur, formulär A
1,564.

Korrekturläsare 1,563.

Korrekturtacken 1,564.

Korrekturtång 1,563.

Korrigering (boktr.)

1,563, A 1,565.

Korsabad, fynd af ler-

kärl 4,343.

Korsblommor (ornament)

A 1,263.

Korshvalf 1,321; — upp-
komst 1,232.

Korsräf 3,493.

Korssupport (svarfstol)

A 6,28, 6,29.

Korstak 1,324.

Korståg 1,523 ; — följder

1,149.

Kort, stroboskopiskt

2,285 ; — till jacquard-

mönster A 6,448.

Korten (ind. grafvårdar)

1,195.

Korthornsko A 3,382.

Korthornsoxe A 3,36 3.

Korthornsras 3,381.

Korthornstjur A 3,382.

Kortkälkar 3,425.

Kortlatta (väfn.) 6,441.

Kortskärare 1,605.

Kortslagning (väfn.)

6,448.

Korund (ädelsten) 3,236,

3,247, 4,328; — kri-

stallform A 3,238.

Korykos (bergudde), saff-

ran 5,495.

Kos (ö), väfnåder 6,349.

Kosacker, fiske 3,600.

Kosackhästar 3,376.

Kosemutz, krysopras

3,260.

Koskull (landshöfding

;

anläggare af Kosta
glasbruk) 4,544 ;

— jfr

Holstein, Stael von.

Kosmanos, kattuntryc-

keri 5,519, 5,529.

Kosmas (orätt i l:a uppl.

Christmas
;

geograf),

om jordens form 2,1 01.

Kosmogoni 2,9.

Kospillningsbad (färgn.)

5,508.

Kospillningssalter 5,508.

Kosta glasbruk 4,544.

Kostnadsförslag för byg-
nader 1,319.

Kostroma kyrka, det inre

A 1,242.

Kostymbild från I5:e

årh. A 1,81.

Koträd 5,286.

Kotter, A. (studsarens

uppfinn.) 6,82.

Kottklängningslafvar

(skogssk.) 3,407.

Kotylos (kärl) 4,346,

4,432.

Kotzebue (verldsomseg-

lare) 1,481.

Krabbor 3,566, 3,588,

3,590.

Krabbor (bygn.) 1,263.

Krabbtaska 3,590.

Krafft (doktor) 4,584.

Kraft 5,7; — andlig

6,573; — elektromo-
torisk 2,368; — (häf-

stång) 2,60 ; — kemisk
4,574; — lefvande 2,1,

2.18, 2,95; — meka-
nisk 2,4, 2,5, 2,18, 6,8,

6,5 7 3 ;
— oförgänglig-

het2,6; lag 2,4;— jfr Krafter.

Kraft, J. (boktryckare)

1,546.

Krafter, två, sätt att verka

på rörelsens riktningA
2,19; — jfr Kraft.

Krafternas parallelogram

2.19, A 2,20, 2,56;— lag 2,225.

Kraftledning 4,141.

Kraftmaskin 6,8 ; — elek-

tromagnetisk 2,593.

Kraftmått 2,40.

Kraftstol (väfn.) 6,462.

Kragar af papper, se

Papperskragar.

Krageholm, kronhjortar

3,476.

Kragerö, apatit 4,586.

Krakov, svafvel 4,548.

Kramer-Klett, gevärsfa-

brik 6,94.

Kramsfågel 3,489.

Kran 2,12, 6,8; — Sen-

guerds, dubbelt genom-
borrad 2,167, A 2,168.

Kranar (blåsinstr.) 2,528;— (ångm.) 2,586.

Kranluftpumpar 2,173.

Kranskänkar (gjutjern)

4,130.

Kranslampor 5,317.

Kranssvamp 4,154.

Kräpp 3,339, 3,360, 5,77,

5,481, 5,487, 5,514.

Krappbad 5,529.

Krappblommor 5,487.

Krappextrakt 5,529.

Krappfärgning 5,515.

Krappkarmin 4,683.
Krapplack 4,682.

Krappodling 5,484, 5,488.

Krappordning, Breslaus

5,488.

Krapptryck 5,529.

Kräppväxt A 5,487.

Krasse 3,346, 3,360.

Krater (grek. blandnings-

kärl) 4,346, 6,258.

Krater (vulkan) 1,3.

Krats (klockgjutn.) 4,207;— (stenbr.) A 3,22.

Kratta 3,29 7.

Kreatin 5,14.

Kre&tinin 5,14.

Kreatursben, använda till

benäkta porslin 4,390.

Kreatursutställningar

3,369.

Kreditsystem, period

6,571.

Krefeld, torkinrättning

för silke 6,366.

Kremkoppar, Mariebergs
porslin 4,402.

Kreml, jätteklocka 4,209;— ädelstenar 3,238.

Kremnitz, bergverk 3,88,

4,261, 4,307; —
schakt 3,112.

Kremshvitt 4,669.

Kreosot 1,330, 5,352,

5,536.

Krepp 6,451.

Kresol (oljämne) 5,498.

Kresos, guldskatter

4,292.

Kreta, astragalusarter

5,409; — labyrint

3,2 7;— sockerrör 5,49.

Kretsapparat (boktr.) A
1,574.

Kretsjagt 3,483.

Kretsrörelse, maskin-

pressens A 1,574.

Kretzschmar (träsnidare)

1,607.

Krickand 3,491.

Krigare, helleniska A
6,39;— rustning6,107.

Krigskanot, nyzeeländsk

A 1,116, 1,117.

Krigspilar 1,88.

Krigsraket 6,55, 6,68,

6,69; — jfr Baket.
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Krigsskepp, tågvirke

6,414.

Krigsvagnar 6,32 5.

Krigsväsen, historia 6, 3 8.

Krimfår 3,386.

Kringsjuka (husdjurs-

sjukdom) 3,365.

Krischna (ind. solgud)

2,238.

Krisma 5,406.

Kristall 2,16, 5,2,6,255,

6,268;— af abietinsyra

A 5,405; — af gult

blodlutsalt A 4,658.

Kristallglas, slipadt, från

utställningen i Paris

1867 A 4,536.

Kristallin 5,498.

Kristalliseringsdammar

(hafssaltstillv.) 3,209.

Kristallmodell, stereo-

skopiska bilder A
2,291.

Kristallografi 2,3.

Kristallpalatset i Syden-
ham 1,327.

Kristendom 1,139, 1,147,

6,259; — äldsta säten

utom Palestina 6,563.

Kristian IY (af Danmark)
1,309.

Kristian, jfr Christian.

Kristiania, tapettillverk-

ning 5,550.

Kristianshavn, fajansfa-

brik 4,398.

Kristianstad, gevärsför-

råd 6,103; — tobaks-

plantering 5,128.

Kristianstads län, skogs-

areal 3,402.

Kristina (af Sverige)

1,510, 3,441.

Kristofer, den helige

1,605.

Krita 2,330, 3,40, 3,532,

4,434, 4,487; — från

Gravesend A 2,331.

Kritformation 3,15, A
3,17; — Bleking och
Skåne 3,16.

Kritkalk från Antilibanon

A 2,331.

Kritpipor 4,374.

Kroatien, svafvel 4,548.

Krocin (färgämne) 5,495.

Krok (åkerbruksr.) 3, 2 9 9

.

Krokar (jacquardmaskin)

6,444.

Krokodiler 3,36 6.

Kroll (kemist) 4,14.

Krom 2,256, 4,28, 4.39,

4,670.

Kroma 4,6 70.

Kromalun 4,45, 4,6 71.

Kromatrop A 2,27 7,

2,285._

Kromatrop skifvor A
2,286.

Kromblyspat 3,96, 4,227.

Krombrons 4,656.

Kromcinober 4,67 3.

Kromfärger 4,654.

Kromgult 4,23 7, 4,654,

4,672, 5,497.

Kromjern 3,97, 4,321.

Kromjernsten 4,6 72.

Krommalm, fyndorter

4,672.

Krommetall 4,67 0.

Kromorange 4,G7 2.

Kromoxid 4,44, 4,4 31,

4,508, 4,670.

Kromoxidhydrat 4,67 0.

Kromoxidsalt 5,453.

Kromoxidul 4,6 70.

Krompreparat 4,6 70.

Kromsalter 4,671.

Kromsvart 5,515.

Kromsyra 4,43, 4,6 7 0",

4,671, 5,497.

Krona på ädelstenar

3,266.

Kronbeck 3,451.

Kronberg, se Kronen-
burg.

Kronborr A 3,66.

Kronenburg, belägring,

kanoner 6,43.

Kronglas 4,491; — ke-

miska beståndsdelar

4,508.

Kronglasprisma 2,253.

Kronhjort 3,467;— stam-

håll i Sverige 3,47 6.

Kronhjul (urtillv.) A
6,222.

Kronjuveler, franska

3,247; — Towern
(London) A 6,273.

Kronobergs län, rådjur

3,479; — skogsareal

3,402.

Kronometer 6,2 2 9, 6,235,

A 6,236; — kompen-
sation A 6,230.

Kronometeroro A 6,237.

Kronparker 3,403.

Kronsfeld (grefve), bly-

ertspennsfabrik 4,685.

Kronstänger (värendsk

bondgård) 1,355.

Kropp, allmänna egen-

skaper 2,15; — enkel

4,38; — fallande, la-

gar för 2,94; — fast

2,16; — flytande 2,16;— fritt flytande A

2,85;— hastighet 2, 19;— indifferent 4,43;
— isomorf 4,45; —
luftformig 2,16; —
specifik vigt 2,85; —
vigt 2,19.

Kroppsmålning 1,75; —
jfr Tatuering.

Krossgryn 5,29.

Krossning (kruttillv.)

4,632.

Krosstenslera 3,284.

Krossverk (malmberedn.)

4,63, 6,9.

Krukmakare 1,331; —
fornegyptiskaA 4,341.

Krukmakargods 1,11,

4,339, 4,413; — drej-

ning och formning

4,414 ; — jfr Lervaror.

Krukmakarskifva 4,340;— jfr Drejskifva.

Krukmakeriarbeten hos
battastammenA 1 , 1 1 2

.

Krukskärfvan från Mem-
fis 1,12.

Krumholtsarbete 3,187.

Krumholtsorter 3,87; —
kolbrytning A 3,187;— kärrornas framskju-

tande A 3,187.

Krummholz 3,88.

Krummhälsestrecken
(krumholtsorter) 3,87.

Krumtimmer 3,421.

Krupp, F., fabriksanlägg-

ning i Essen 4,82, A
4,123, 4,124; — gjut-

stålskanon 6,49,6,62;— gjutstålsvaror 4,120,

4,122; utstälda

iLondon 1862 A 4,104;— jättekanon A 6,51;— lavett för fältka-

noner A 6,57.

Krusbräde (garfn.) 5,449,

A 5,450.

Krusbär 3,351, 3,360.

Krusmyntolja 5,299.

Krusning (garfn.) 5,449;— fransk A 5,451.

Krusrulle (svarfn.) A
6,313.

Kriiss (optiker), under-

camera 2,27 6.

Krut 1,23, 4,626 o. f.; —
beståndsdelar 4,627;
— blandning 4,6 3 3 ;

—
egenskaper 4,634; —— ersättningsmedel

4,645;— framställning

4,629; — förvarings-

kärl 4,633 ; — historia

4,626; — hvitt 4,641,
|

4,661; —
- kemiskt

4,648: — kraft 4,635;
— magasinering 4,633;
— olycksfall 4,646; —
prismatiskt 4,629; —
siktning 4,633; — sor-

tering 4,633; —
sprängning 3, 2 3, 3, 10 6;— torkning 4,633;—
uppfinning 4,10, A
4,626, 6,558; — van-

ligt, explosionsförmå-

ga 4,646; — jfr Bom-
ullskrut.

Krutbruk 4,629.

Krutdeg 4,632.

Krutkakor 4,632.

Krutladdning 6,97.

Krutmassa, förtätning

4,632.

Krutpolering 4,633.

Krutpress, preussisk A
4,632.

Krutqvarn 4,629.

Krutslag, olika länders

4,635.

KrutstampqvarnA 4, 6 3 1

.

Krutte (tesort) 5,92.

Kryddblandningar 5,215.

Kryddnejlikor 5,207.

Kryddnejlikträd 5,207.

Kryddor 1,47, A 5,203;— bruk 5,204; — fy-

siologisk betydelse

5,204; — förfalskning

5,215; — lösliga

4,570, 5,215.

Kryddpeppar 5,207.

Kryddättika 5,202.

Kryddöarna, handel med
venezianerna 1,152 ;

—

kryddnejlikor 5,208;— muskottnöt 5,210;— pepparodling 5,207.

Kryolit 4,332, 4,467,

4,483, 5,270.
*

Krypblommor A 1,263.

Krypskytte 3,476, 3,47 7,

3,478.

Krypta (grafkapell)

1,238.

Kryptall 3,402.

Kryptografi 1,513.

Krysanilin 5,502.

Krysoberyll3,236, 3,248.

Krysokalkos (guldkop-

par) 4,191.

Krysolit 3,236, 3,252.

Krysomallos (myt.; få-

rets hist.) 3,384.

Krysopras (ädelsten)

3,236, 3,260.

Krysoramnin (färgämne)

5,495.
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Kryss (väfn.) 6,423,

6,429.

Krysskel (väfn.) A 0,4 5 2,

6,453.

Krysspinnar(väfn.) 6, 4 2 9

.

Kråka 3,491.

Kräftdjur 3,589.

Kraftört 5,490.

Krähenhiitte (jagt)3,492.

Kräkla 6,370.

Kräksalt 4,186.

Kräldjur, första 3,15.

Krönikor 1,140.

Krösamos (lingonmos)

3,453.

Ktesias (grek. historie-

skrifvare) 2,360;— om
Babylons murar 4,343.

Ktesibios (grek. mekani-
ker), vattenpump med
vindkittel 2,209.

Ktesifon, Tak Kefra A
1,233.

Kuara (afr. vigt) 1,136.

Kubikfamn 3,422.

Kubikmeter 2,39.

Kuchen, arbetarbostäder

1,349, 1,350.

Kufu, se Keops.
Kugghjul 2,66, 6,35,

6,213.

Kugghjulsutvexling A
2,66.

Kuggstångsvexel (ma-

skinsåg) 6,287.

Kugler, Friedrich den
stores lif 1,616.

Kuhlmann, vattenglasfa-

brik 4,543.

Kuj (skogsboning) 3,418.

Kujundsjik, fynd af ler-

plattor 4,344; — —
af tapeter 5,540.

Kukri (vapen från Nepal)

6,105, A 6,109.

Kula för tändnålsgevär

6,88 ;
— för österrikisk

kanon A 6,54; —
schweizisk, for stud-

sare och skarpskytte-

gevär A 6,84.

Kulikovo (slagfält), va-

penfynd 6,108.

Kulis (kines, arbetare)

5,134.

Kulisser (skogssk.) 3,40 7

.

Kulisshyggen 3,407.

Kull (kolmila) 3,444, A
3,447.

Kulla Gunnarstorp, ma-
j olikakakelugn 4,402.

Kullen, fiske 3,563.

Kuller (nskjmgel) 3,5 95.

Kullyfta (kanon) A 6,51.

Kulonkiskinn 3,494.

Kulspruta, Palmcrantz'

och Winborgs A 6,7 7.

Kultivator (åkerbruksr.)

3,3 01.

Kulventil (jordborr) A
3,74; — (pump) A
2,193, 2,194.

Kulör (bränvinstillv.)

5,148; — (koboltfärg)

4,171.

Kummel (fisk) 3,555,

3,570.

Kummel (fornlemning)

1,295.

Kummerbunds (ind. görd-

lar) 5,481.

Kummin 1,47, 3,339,

3,359.

Kumminolja 5,299.

Kumne, borg 1,200.

Kumol (kolväte) 5,498.

Kumvalkar (väfn.) 6,465.

Kunckel [Kunkel] (ke-

mist) 4,18, 4,21, 4,501,

4,584, 4,586.

Kunda (ind. sabel) 6,105,
A 6,109.

Kunern, hvitbetssocker-

fabrik 5,55.

Kung Karls kärrebyssa

6,76.

Kungsblått 5,49 7.

Kungsholmen (Stock-

holm), Owens mekani-
ska verkstad 6,16.

Kungsholms kyrka
(Stockholm), orgelverk

2,544.

Kungsjagt 3,47 6.

Kungsmuskott 5,211.

Kungsstugan (Örebro)

1,305, A 1,306, 1,355.

Kungsvatten 4,9, 4,50,

4,292, 4,312, 4,479.

Kunibertskyrkan (Köln),

glasfönster 4,538.

Kunigunde (schakt i Vie-

liczka) 3,217.

Kunkel, se Kunckel.
Kunsperks kalender, blad

A 1,528.

Kupfer (koppar) 4,192.

Kupol 1,324.

Kupolsal, Tadsj-Mehal
(Indien) 1,249,A 1,250.

Kupolsystem 1,248.

Kupolugn 4,127, 4,128,

Kuponger 1,682.

Kupplantering, Manteuf-
fels 3,409.

Kuppler, J. (mikroskop.

hist.) 2,325.

Kupplog 3,294, 3,297,

A 3,301.

Kupuliferer 3,401.

Kuraret (gift) 5,238.

Kurarin (gift) 5,14.

Kurbits 3,348, 3,359; —
frömjöl A 2,332.

Kurbitsolja 5,266.

Kurder (aktivt urfolk)

1,141.

Kurglandet, kardemum-
ma 5,212.

Kurhessen, kopparsmält-
ning 4,195; — jfr

Hessen.
Kurkumin (färgämne)

5,495.

Kurna (by), bygd på Te-
bes ruiner 1,201.

Kurre (fiske) 3,554.
Kurrer, v. (teknolog)

5,522.

Kurrus (harts) 5,134.

Kurrypulver 5,207,

5,215.

Kursiv (boktr.) 1,506,

1,545, 1,550, A 1,552,
A 1,553. '

Kursivskrift 1,493; —
historia 1,506.

Kurvor, magnetiska

2,455, A 2,456.

Kurz, se Grossberger.

Kusjvinsk, platina 4,320.

Kuso, nickelgrufva 4,174.

Kusso (läkemedel) 5,223.

Kuster, hafvets 3,506.

Kutbeh (böntribun i mo-
skén i Cordova) 1,246.

Kutera (harts) 5,412.

Kuttak, tigergrottan

1,194.

Kuttar (ind. dolk) 6,105,

A 6,109.

Kuttenberg (Böhmen),
grufva 1,404.

Kuxen (gruflotter) 3,141.

Kyanol (saltbas) 5,498.

Kyatos (grek. öskärl)

4,346.

Kydon (stad), qvitten

3,350.

Kyhsuakoatsj (månskens-
månad) 1,135.

Kykladerna, handel med
fenicerna 1,144.

Kyklopön, basaltbildning

A 3,35.

Kyl (fisknät) 3,569.

Kylare (sockertillv.) 5,67.

Kyleberg (gods), ångplog

3,303.

Kylix (grek. dryckeskärl)

*A 4,345, A 4,346.

Kylkrus 4,397.

Kyller 1,86, 6,113.

Kylrum (glastillv.) 4,515.

. Kylskepp (bryggn.)5,152,

5,195; — rengörning
A 5,196.

Kylskifva (qvarn) 5,31.

Kyinol (kolväte) 5,498.
Kyp (färgn.) 5,509; —

olika slag 5,511, 5,512.
Kyp (pappersmaskin) A

1,456.

Kypblått 5,511.

Kypern 1,149; — forn-

lemningar 1,211; —
koppar 4,192; — pi-

stacier 5,405; — soc-

kerrör 5,49 ; — storax

5,406.

Kypert 6,434, 6,435; —
dubbelt rätsidig 6,436,

6,437; — enkelt rät-

sidig 6,435 ; — ensidig

6,435; — tre-, fyra-,

femskaftad 6,435.
Kypertband 6,459.

Kypertflanell 6,437.
Kyrene 2,9; — grafvar

1,219.

Kyrka i Hitterdal A
1,240; — i Kostroma
A 1,242; — iLaachA
1,238; — i Pitzunda
(Armenien) A 1,234.

Kyrkklockor 4,202.

Kyrkor 1,230 o. f.; — jfr

Dom, Katedral, Kyrka.
Kyrkoskrudar 1,267.

Kyrkoskrudtyg 6,440.
Kyrksaker af emaljeradt

guld, från 4:e och 5:e

årh. A 6,260.

Kyrktorn, höjd 1,291.

Kyros 1,209; — graf

1,210.

Kytra (grek. kokkärl)

4,346, 4,432.

Kåberg, C. A., tapetfa-

brik 5,550.

Kåda A 5,394, 5,397 ;
—

gasberedning 5,343.

Kåks 3,178,5,323,5,328;— brännvärde 3,440;— i masugnar 4,105.

Kåksbränningsugn A
5,328, A 5,329.

Kåkskondensatorer

5,332, A 5,334.

Kåksugn, se Kåksbrän-
ningsugn.

Kål 3,273, 3,360 ;
— oli-

ka arter 3,345, 3,346.

Kålrabi 3,345.

Kålraps 3,335.
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Kålrot 3,334, 3,359.

Käer (korgflätn.) 6,336.

Kägel (boktr.) 1,552.

Kägellådsystem (orgel).

2,546.

Kägelstol (väfn.) 6,440.

Kägeltak 1,324.

Kälkar 3,424.

Källa 3,501, 3,502; —
uppkomst 3,62; —
varm 3,196.

Källarhåls (växt) 5,237.

Källarmurar 1,320.

Källbildning på begräns-

ningsytan af ett vat-

tentätt skikt A 3,63.

Kämling (spinn.) 6,396.

Kämpestenar 1,295.

Kändler (bildhuggare)

4,379.

Känsa (kabeljonske)

3,561.

Käppar hos indianerna

1,77; — Sveriges in-

försel 3,462; — —
tillverkning 3,459.

Kärl, se Kokkärl, Köks-
kärl, Lerkärl, Träkärl.

Kärna (gjutn.) 4,132.

Kärnmjöl 5,29.

Kärnrostning (metallbe-

redn.) 4,195.

Kärnsäd 3,325.

Kärnten, blyhvittsfabri-

kation 4,669; — bly-

smältning 4,230; —
glastillverkning 4,496

;

— ståltillverkning

4,121.

Kärntvål 5,271, 5,2 7 2.

Kärnved 3,431.

Kärra (boktr.) 1,5 7 2.

Kärrebyssa, Kung Karls

6,76.

Kärris 3,331.

Kärrjord 3,290.

Kärrspruta 2,209.

Kärrtall 5,404.

Kästner (matematiker)

2,62.

Köchlin (elsassisk fa-

milj) 2,191, 5,514,

5,519, 5,522, 5,530.

Kökskärl 4,432.

Kökslampa A 5,314,

5,315.

Köld 1,30, 2,547.

Köln, Ceciliakyrkan

2,482; — domen A
1,253, 1,256, 1,326; —— bygnadsämne 3,34

;

gafvel A 1,254;— — grundläggning

1,260; interiör

A 1,255; — — kor-

fönster 4,539, 4,540;— — » pendelexperi-

ment 2,101, 2,102;—— plan A 1,254; —
— torn 1,291 ; — eau-

de-colognefabriker

5,305; — Kuniberts-

kyrkan, glasmålningar

4,538; — romanskt
hus A 1,340; — råd-

huset 2,28; — senro-

manska boningshus

1,339; — spinnerier i

6,37 5; — S:t Georgs-

kyrkan 1,238; — träd-

gårdsodling 3,348.

Kölna 5,191.

Kölnbron, spännvidd

1,424.

Kölnskolan (arkitektur-

hist.) 1,285.

König, der (bergkristall)

3,258.

König, F. (maskinpres-

sens uppfinnare) 1,57 2.

König & Bauer, cylin-

dermaskin A 1,573;
— maskinpress A
1,577, 1,602; — två-

färgsmaskin 1,586.

Königsberg (Preussen),

bernstenshandel 3,256;— lin 6,360.

Königsberg (Ungarn),

guldgrufva 4,3 05.

Königsgelb (mineralfärg)

4,665.

Königshiitte, jernverk

4,82; — stenkolsgruf-

va 3,195.

Königstein (Sachsen),

meissenporslin 4,3 76.

Königstein (Sachsen),

sandsten 3,58.

Köpingar 1,365; — ger-

maniska 1,368;— upp-

komst 1,365.

Köping-Hultbanan 1,431.

Kör (piano) 2,493, 2,509.

Körfågel (skrake) 3,491.

Körsbär 3,359; — brän-

vinstillverkning 5,160.

Körsbärskåda 5,394.

Körsbärsträd 3,350.

Körtlar (malmgångar)

3,11, 3,101.

Körvägar 1,388.

Kött A 5,243; — för-

ändring genom olika-

beredning 5,251; —
indelning efter dess

värde A 3,363; —
kemiska beståndsdelar

5,246; — kokning

5,252 ; — konservering

5,253; — med trikin-

kapslar A 2,335; —
näringsämne 1,46,

1,47,5,17,5,243,5,244;
— rökning 5,252;

saltning5,252;— stek-

ning 5,2 53; — tork-

ning 5,251; — värde

A 3,363.

Köttbuljong 5,246.

Köttextrakt 5,247; —
tillverkning ( statist. )<

5,248.

Köttfår 3,369, 3,370,

3,386.

Köttlådor, guljaschska.

5,257.

Köttmjöl 5,259.

Köttorget (Stockholm),,

viadukt 1,433.

Köttraser (nötbosk.)

3,381.

Köttsaft 5,246.

Köttskorpor 5,252.

Köttvaror, förbrukning:

(statist.) 5,245.

L.

Laach, kyrka A 1,238.

Laberdan (fisk) 3,56 0,

3,562; — jfr Kabeljo.

Labialverk (orgel) 2,542.

Labrador (Amerika),

nordlig skogsgräns

3,400; — säl- och
hvalrossfångst 3,585.

Labrador (mineral) 3,34,

3,236, 3,254, 3,255.

Labradorte 5,86, 5,96.

Labrouste (arkitekt)

1,284.

Labyrint (örat) 2,476.

Labyrinter, Kreta och
Syracusa 3,27.

Labyrintvatten (örat)

2,476.

Lac dye (färgämne)

5,400, 5,486, 5,513.

Lacaille (astronom) 2,36.

Lacer, Cajus Julius (rom.

byggmästare) 1,293.

Lack 1,145, A 5,394,

5,414; — olika slag

5,400.

Lackerare 6,327.

Lackering af papier-ma-

chévaror 6,498; — af

vagnar 6,330.

Lackeringskonst 5,414.

Lackfärger 4,681; —
olika slag 4,682.

Lackfärgning 5,415.

Lackmus (färgämne)

5,489.

Lacksköldlus 5,486.

Lac-lac (färgämne) 5,486.

Lacrymse Christi (vin)

5,180.

Lactantius, om jordens

klotform 2,101.

Lactuca virosa 5,237.

Laddning (eldvap.) 6,45,

6,53, 6,62, 6,72.

Laddstock 6,87.

Ladegast (orgelbyggare)

2,545.

Ladry (tillverkare af

konstgjord ebenholts)

3,454.

Ladugårdslandskyrkan
(Stockholm), orgelverk

2,544.

Lady-segars (cigarrer)

5,124.

Laertes (myt.) 3,37 9.

Lafarsch, virke till fioler

2,519.

Lafbränvinstillverkning

5,159.

Lafstärkelse 5,9.

Lafvar 5,481.

Lager (malm) 3,101,

3,103.

Lagerbier 5,187, 5,197.

Lagerbring (historieskrif~

vare), om sjöfågeln i

Norrland 3,475.

Lagerföljd, åkerjordens

3,288.

Lagergångar 3,102.

Lagerhjelm, P. (bruksid-

käre) 2,188; — Försök
att bestämma valsadt

och smidt jerns tät-

het, jemnhet, smid-

barhet och styrka

6,16; — Hydrauliska
försök, anstälda vid

Palu grufva 6,15.

Lagerjord 3,284.

Lagerstockar (malm)

3,101.
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Lagerträd 3,401, 5,214.

Laggkärl 3,43 7.

Laggvirke 3,436.

Laggämnen 3,459.

Lagmi (dadelpalmvin)

5,145.

Lago maggiore (sjö)

3,503.

Lagrange (matematiker)

2,33.

Lagring, vinets 5,176.

Lagstiftning 6,563.

Laguayra, tobak 5,115.

Lagunbron, Yenezia

1,417.

Laguner 3,507.

Lahn, skifferbrytning

3,29.

Laire, de (kemist) 5,500,

5,504.

Lake (fisk) 3,605.

Lakrits 3,339, 5,225.

Lakritsodling, Europa
5,225.

Laktuk 3,346; -— giftig

1,46, 5,237.

Laktukarium (gummi-
harts) 5,408.

Lama (djur) 3,273.

Lamartine, om fotogra-

fin 4,616.

Lamaull 6,352.

Lambeth, lerkärls till-

verkning 4,386, 4,394.

Lamhet hos husdjur

3,365.

Laminerstol (spinn.)

6,381.

Laming (kemist), gasre-

ning 5,335.

Lammertz & Komp., sy-

nålsfabrik 6,188.

Lamountain (professor;

luftseglare) 2,149.

Lampa 5,310, 5,311 o.

f.; — antik A 3,514;— att skjuta upp och
ned A 5,316; — Dö-
bereiners 4,580; —
elektrisk A 2,37 7; —
för grufarbetare 3, 1 3 2

;

— med oljhus och
platt veke A 5,315; —
olika slag 5,315 o. f.

;

— utan veke A 5,312.

Lampadius (kemist) 4,40,

4,569, 5,326.

Lampglas A 5,313.

Lampmikroskop 2,2 7 1,

2,321.

Lampos (Auroras häst)

3,370.

Lampsot, användning

3,450.

Lamptillverkning 6,205.

Lampvekar 6,452.

Lamskinn 6,535.

Lamull 6,539, 6,540.

Lamy (glasfabrikant)

4,507.

Låna (jesuit), flygande

båt 2,129.

Låna philosophica (zink-

oxid) 4,150.

Lancashire, pappersfabri-

kation 1,476.

Lancashiresmide 4,93.

Lancaster (Amerika; Ful-

tons födelseort) 6,6.

Lancaster (Storbritan-

nien), pappersfabrika-

tion 1,476.

Lancaster, gevärsmodell

3,472.

Landes-kultur-renten-

bank 3,292:

Landhalfklot A 3,505.

Landklimat 3,510.

Landorselj (färgämne)

5,489.

Landsberg, qvicksilfver-

tillverkning 4,256.

Landsend, gruffält 3,150.

Landsida (plog) 3,2 9 8.

Landskap, perspektiviskt

A 2,280.

Landskapsobj ektiv 4, 5 9 9

.

Landsknektar 6,40; —
från 15:e årh. A 6,41.

Landskrona, klädesfabrik

6,475.

Landslag, Sveriges, om
jagträtt 3,472.

Landsnäckor 3,16.

Landsort, optisk telegraf

2,407.

Landsperg, Herrad von,

Hortus deliciarum

6,298.

Landsväg 1,388; — etru-

skisk, genomskärning
A 1,388.

Landsvägslokomotiv

1,396.

Landtbrukshäst 3,3 75.

Landtbruksläroverk

3,281.

Landtfår, tyskt 3,386 ;
—

— ull 6,352.

Landtgrefverummet på
Wartburg A 1,340.

Landthushållning A
3, 2 6 8 ;

— historia

3,274 o. f.

Landtobak 5,105.

Langblei (kula till tänd-

nålsgevär) 6,88.

Lange (urfabrikant)

6,241.

Langen & Otto (inge-

niörfirma) 2,598.

Langhans, d. ä. och y.

(arkitekter) 1,282.

Langlois (öfverste), pano-

rama 2,282.

Lans 1,84; — för fiske

3,553; — för hval-

fångst 3,578; — jfr

Spjut.

Lansspets af obsidian

3,3 6 ;
— af sten, Nord-

amerika A 1,89; —
Schweiz A 1,96; —
ön Isabella A 1,100.

Lantan (metall) 4,39.

Lanternin 2,264.

Lantråd (silfvertråd)

4,271.

Lanyer (konstnär), stoft-

tapeter 5,543.

Lapis alabandicus (gla-

sets hist.) 4,490; —
infemalis 4,54, 4,2 7 0,

4,475, 4,609, 5,227;— lazuli 3,254, 4,654,

4,679, 5,530; — mag-
nes (glasets hist.)

4,490; — philosopho-

rum 3,235, 4,7.

Lapistryck (tygtr.) 5,530.

Lapiter och kentaurer,

strid, afbildning i Zeus'

tempel i Olympia
1,219.

Laplace (fysiker) 2,32,

2,33, 2,114, 2,154,

2,312.

Laplataull 6,389.

Lappar, bostäder 1,54;— kokkonst 1,40; —
kultur 1,25; — mynt
1,130; — religion

1,137; — tält 1,54;— vapen 1,104; —
jfr Lappland.

Lappfakt (hattm.) 6,542.

Lapphund 3,47 0,A 3,472.

Lappingmaskin (spinn.)

A 6,378, 6,379.

Lappland, perlfiske 3,545,

A 3,546; — sjöfågels-

jagt 3,592; — jfr

Lappar.

Lappmarken, finska, guld

4,308.

Lappning (boktr.) 1,587,

1,611.

Laprey, se Lippershey.

Lapöhnen, gräfning efter

bernsten 3,255, A
3,256.

Larderel (grefve; anlag»

gare af borsyrefabri-

ker) 3,231.

Larderello, borsyrefabrik

A 3,231.

Largo (venez. terpentin)

5,404.

Larissa, se Heliodoros.

Larix 3,401; — ameri-

cana 3,456; — euro-

paea A 3,404, 5,403;— sibirica 3,404.

Larmbarometer 2,601.

Larmtrumma 2,481.

Larochefoucauld, de
(snusets hist.) 5,107..

Larochier (luftb. hist.)

2,132.

Larrey (läkare) 2,413,.

2,414.

Lasalleaner 6,595.

Lasarett 1,357.

Lasjits (snövessla) 3,494.

Laski (snövessla) 3,494.

Las Llajas (teocalli), Pa-

lenque A 1,184.

Lassaulx (arkitekt) 1,281..

Lasso 3,499.

Last (häfstång) 2,60.

Lasting (tygsort) 6,353,.

6,438.

Lasursten 3,236, 3,247,.

3,253, 5,530.

Latakia, svampfiske

3,549 ; — tobaksodling-

5,112.

Latakiatobak 5,115.

Lateranplatsen, Rom,
obeliskens höjd 1,293;— obeliskens vigt 2,5 9..

Laterna magica A 2,27 1 ^— användning 2,274;— fotografiska depe-
schers förstorande A
2,275;:— för dimbilder

A 2,2 7 3 ; — uppfinning

2,271; — ålder 2,13.

Lathwood, se Spjelved.

Lathyrus 3,340.

Latour, skofabrik 6,531-
Latour, de (kemist) 5,141

.

Latrinspillning, göd-

ningsämne 3,319.

Laubereau(konstruktör af
varmluftsmaskin ) 2, 6 6 ..

Laucha, leksakstillverk-

ning 6,319.

Lauenstein, halmnätning

6,344.

Laurahiitte (jernverk)

4,82, A 4,83.

Laurencin, de (grefve) r

luftsegling 2,137.

Laurent (kemist) 4,383.
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Laurent, luftfartyg, efter

en teckning år 1709

A 2,127.

Laurentson, A. (boktryc-

kare) 1,599, 1,600.

Lauras camphora 5,223;
— cassia 3,453, 5,299

;— cinnamomum 3,453;— nobilis 5,214.

Lausitz,lin 6,360 ; — sla-

viska bondhus 1,352.

Lauter (mekaniker) 4,656.

Lava A 3,17; — använd
till konstsaker, hus-

geråd m. m. 3,261;— förglasning 4,483.

Lavandula spica var. la-

tifolia 5,299.

Lavendel 3,360.

Laves [Lawes] (arkitekt)

1,282, 1,325, 1,423.

Lavett (kanon) 6, 5 5, 6,7 3;— brookwellavett A
6,59; — Grusons, för

minimalembrasyr A
6,59; — Krupps, för

fältkanoner A 6,57;— Liels A 6,55; —
Schumanns, för mini-

malembrasyr A 6,58;— schweizisk, för fält-

artilleri A 6,56.

Lavetthjul 6,7 3.

Lavettsvans 6,55.

Lavezsten 3,52.

Laville (hattfabrikant)

6,543.

Lavoisier (kemist) 3,239,

4,4, 4,25, A 4,26, 4.27,

4,28, 4,556, Tb. 5.

Lawrence, S:t (flod),

längd, jemförd med
andra floders A 3,504.

Lawrenceviken, S:t, upp-
täckt 1,151.

Lawrs bank, scen utan-

för, under aktie svin-

deln år 1719 A 1,672.

Lawsonia inermis 5,489.

Lax 3,597, 3,605.

Laxfiske 3,597, 3,598.

Laxkistor 3,599.

Laxning (bygn.) 1,325.

Laxodling 3,598.

Laxstegar 3,609.

Laxtrappa 3,610.

Laxyngel A 3,607.

Laxägg A 3,607.

Laxöring 3,598.

Layard (fornforskare)

1,207, 4,343, 4,489.

Laycacota, grufva 3,102.

Lazaref (rysk hofjuvele-

rare) 3,246.

Lazursten, använd vid

beredning af ultrama-

rin 4,679; — jfrLapis

lazuli.

Lead, black 4,684; —
pencil 4,684.

Lebasjka, jernmalmsberg

3,153.

Leber (författare till

Wiens kaiserliches

zeughaus) 6,109.

Leber (mekaniker) 4,656.

Leblanc (kemist) 4,460.

Lecanora tartarea 5,489.

Lechfältet, vapenfynd A
1,107.

Lechs (bordsstenar)

1,180.

Leclaire (målare) 4,162.

Ledare, elektriska 2,342.

Ledarspindel (svarfstol)

6,29, 6,30.

Ledhund (jagt) 3,47 0.

Ledning (åskledare)

2,362; — elektrisk

2,434.

Ledskensapparater (tur-

bin) A 2,190.

Ledum latifolium 5,96;— palustre 5,96.

Leeds, konstullsfabrik

6,354.

Leeghwater (ångpump-
verk) 2,206, A 2,208;— genomskärning A
2,207.

Leeghwater, J. A., för-

slag till Haarlemsjöns
torrläggning 2,2 05.

Leempool, van, butelj -

fabrik 4,492.

Lees (mekaniker) 6,4.

Leeuwenhoeck (optiker)

2,320.

Lefaucheux (gevärsfabri-

kant) 3,472, 6,99,

6,101; — kartongpa-

troner 6,67.

Lefaucheuxgevär, slutet

och spändt A 6,100;— öppnadt till ladd-

ning jemte hagelpa-

tron A 6,100.

Lefaucheuxrevolver,

franska marinens A
6,102.

Lefebvre, kornmaskin
(kruttillv.) 4,632.

Lefévre (bokbindare)

6,507.

Lefuel (arkitekt) 1,284.

Lefvermalm 4,254.

Lefvertran 5,266 ; — me-
dikament 5,2 26.

Legat, maskin för ap-

pretering af halmhat-

tar 6,341, A 6,342.

Legeringar, guld 4,313;— koppar 4,201 o. f.;

— röda 4,221.

Legion (krigsv.) 6,39.

Legohärar (krigsv.) 6,40.

Legrand (tapetfabrikant)

5,542.

Lehesten, takskifferbrott

3,53, A 3,54.

Lehigh county, ångma-
skin 6,7.

Lehmann (geolog) 3,186.

Lehmann, varmluftsma-

skin 2,606; — —
vertikal genomskär-
ning A 2,607.

Leibgehege (djurgård)

3,493.

Leibnitz (filosof) 1,126,

1,154, 2,95.

Leicesterras (får) 3,386.

Leichtlen, stenografiskt

system 1,515.

Leiden, se Leijden.

Leidenflaska (elektr.) A
2,346, 2,347, 2,353;— urladdningA 2, 3 4 6 j— verkningar 2,352.

Leidesdorff, fiskredskap

3,596.

Leif Eöde, kolonisations-

försök i Nya verlden

1,150.

Leighton (bokbindare)

6,522.

Leijden (boktryckark,

uppfinn.) 1,531, 1,534;— Elzevirernas blom-
stringsort 1,545; —
öfversvämning 1836

2,206.

Leijden, L. van (koppar-

stickare) 1,631.

Leiokom (gummiart)

5,411.

Leipzig, artilleribatalj

6,42 ; — bokbinderi

6,510; — boktryckeri

1,546, 1,595; — Cox-
wells luftresa 2,146;— den historiska to-

baksqvarnen på slag-

fältet A 2,57; — för-

lagsaffärer 1,595; —
Giesecke & Devrients

typografiska institut

för tillverkning af

värdepapper 1,685;
— Nikolaikyrkan, or-

gel 2,545; — offent-

liga platser 1,373; —

symaskinsfabrikation

6,481; — träsnideri

1,615; — vaxdukstill-

verkning 5,576.

Leitarstain (fornn. namn
på magnet) 2,450.

Leitenberg, kattuntryc-

keri 5,529.

Leitenberger (mekaniker)

5,519, 5,520.

Leitstain, se Leitarstain.

Lejdpenningar 6,565.

Lejon, använda vid djur-

fäktningar 3,366; —
fossila, från den qvar-

tära formationen 3,16.

Lejonbrunnen, Alhambra
1,247.

Lejonet (stjernbild), ne-

bulösa A 2,316.

Lejongården, Alhambra
A 1,245, 1,247.

Lejonhud 3,497.

Lejonporten, Mykene
1,214.

Lejontand som surrogat

för humle 5,138.

Lekane (grek. kärl) 4,346,

4,432.

Lekdammar (fiskodl.)

3,595.

Leksakstillverkning A
6,306, 6,318 o. f.; —
på svarfstol A 6,318,
A 6,319.

Lektorium (bygn.) 1,242.

Lekytos (grek. kärl)

4,346, A 4,347.

Lemböck (musikinstru-

mentmakare) 2,518.

Lemercier, sulningsma-

skin A 6,532.

Lémery (kemist) 4,21,

4,561.

Lemmel, benfynd i mel-
lersta Europa 1,11.

Lemond (fysiker) 2,410.

Lemoniader (grek. gu-

domligheter) 3,275.

Lemonnier (metersyst.

hist.) 2,35.

Lenk (militär), bomulls-

krutsberedning 4,638;— kilreffelsystem

6,54, 6,64.

Lenne, skifferbrytning

3,29.

Lenoir, gasmaskin 2,352,

2,594 0. f., A 2,594; —— horisontal genom-
skärning A 2,595; —— vertikal tvärgenom-
skärning A 2,596.
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Lenormand (professor;

luftsegl. hist.) 2,13 9.

Lentze (brobyggare)

1,423.

Leo Yl (påfve; krutets

hist.) 4,628.

Leoben, brunkolsflötser

3,183.

Leonardo da Yinci, borr-

maskin efter en skiss

af 6,2, A 6,3; — för-

tjenster om naturve-

tenskaperna 2,11.

Leonhardi, recept till ali-

zarinbläck 5,537.

Leontodon 3,346 ;
— ta-

raxacum 2,528.

Leopardsäl 3,584.

Leopold (af Dessau), jern-

laddstakens införande

i preussiska armén
6,81.

Leopold I (kejsare) 4,21.

Lepére (arkitekt) 1,282.

Lepeschkin, tapetfabrik

5,550.

Lepidodendron 3,175,

3,178 ;
— gracile, kol-

grufvorna vid Esch-
weiler A 3,176.

Lepidus, M., hus med
trösklar af marmor
1,66.

Leptospermum, te 5,96.

Lepus diluvianus 1,11.

Lera, bygnadsmaterial

1,62; — i glas 4,486;— i jord 3,285; —
röd, färgämne 5,482;— vid lergodstillverk-

ning 4,406 O. f.

Lera (repsl.) A 6,409,

6,411; — tågslagning

öfver A 6,411.

Lerarbetare 6,560.

Lerbäcks socken, qvarts

för glastillverkning

4,544.

Lerformar (jerntillv.)

4,132.

Lerget (venez. terpentin)

5,404.

Lergods, se Lerkärl, Ler-

varor.

Lergodstillverkning, se

Lervaror.

Lerjord 3,284, 3,285,

4,453; — beståndsde-

lar 3,285;— förekomst
i naturen 3,314, 4,327,

4,328; — kemisk be-

teckning 4,44; — ät-

. tiksyrad 5,497.

Lerjordsbetox 5,507.

Lerjordshydrat 4,333.

Lerkärl 1,112; — egyp-

tiska A 4,343; — från

Aretium 4,348, A
4,349; — från stenål-

dern A 1,295, 1,296;
— samiska 4,348.

LermufHar för distille-

ring af zink 4,157.

Lermylla 3,285.

Leror, alstringsperioder

3,15, 3,16; — eldfasta

4,407; — feta 4,407;
— kalkhaltiga 3,15;— magra 4,407; —
smältbara 4,407.

Leroy (firma för tapet-

tillv.) 5,545.

Leroy (naturforskare)

2,132.

LerskifTer 3,14, 3,15.

Lerurna, bronsåldern A
4,340; — jernåldern

A 4,341; — stenål-

dern A 4,340.

Lervaror A 4,337, 4,338;— Afrika 1,113; —
Amerika 1,112 ; — ara-

ber och morer 4,345,

4,356 o. f.; — As-
syrien och Babylonien
4,343, 4,344; — Bel-

gien 4,374, 4,397; —
Danmark 4,398; — de
förhistoriska folken

1,11, 1,113, 4,339,

4,340; — Egypten
1,113, 4,339, 4,341;— England 4,359,

4,376, 4,383 o. f.,

4,422; — Etrurien

1,113, 4,347; — form-
ning A 4,416; —
Frankrike 4,359, 4,366
o. f., 4,375, 4,394 o. f.;

— glasering A 4,417;— Grekland 1,113,

4,345 o. f. ; — histo-

rik 4,338 o. f. ;
—

Holland 4,360, 4,37 3,

4,374, 4,397; — in-

delning 4,339; — In-

dien 4,355; — Italien

4,360 p. f., 4,375,

4,397; — Japan 4,354,

4,355; — Kina 4,349
o. f.; — Korea 4,354;
— Meissen 4,37 7 o. f.

;

— Portugal 4,397; —
pris 4,383, 4,393; —
Rom 1,114, 4,347,

4,348; — Ryssland

4,398; — Sévres 4,381
o. f.; — Spanien 4,356

o. f., 4,397; — Sve-
rige 4,399 o. f.; —
teknik 4,406 o. f.; —
Tyskland 4,360,4,3 76,

4,380, 4,396; — ut-

smyckning 4,428; —
Österrike 4,380, 4,397

;

— se Fajans, Eritt-

porslin, Kakel, Kruk-
makargods, Majolika,

Porslin, Stengods.
Lesage [orätt Lessage]

(fysiker) 2,410.

Leslie, förlagsanstalt för

illustrerade tidningar

1,593.

Lessing, förtjenster om
Tysklands konst

1,280.

Leth (fotograf) 4,624.

Letskall (jagt) 3,485.

Lettertrissa (svarfn.) A
6,313.

Leuchs (kemist) 5,47 7.

Leucit (mineral) 4,44.

Leupold (fysiker) 1,154,

2,167.

Levantin (siden) 6,437.

Levering (väfn.) 6,448.

Leverrier (astronom)

2,255.

Lewes, kafteplantager på
Jamaica 5,7 7.

Levi, se Montefiore, L.

& Comp.
Levier sans fin (häfstång

utan ända) 2,63.

Lewis, Ch. (bokbindare)

6,509.

Lewis, W. (kemist) 5,536.

Levulos (slemsocker)

5,44.

Lexa (målare), panora-

mor 2,282.

Leyn (arkitekt) 1,282.

Lezanschaktet (Vielic-

zka) 3,219.

Lianer 3,401.

Liar 3,311; — tillverk-

ning 6,136.

Liasgruppen 3,15; —
Skåne 3,15.

Libau, lin 6,360.

Libavius (kemist) 4,14.

Liber (lat. namn på bok)

1,437.

Liber cosmographicus de
natura locorum, af Al-

bertus Magnus 1,150.

Liberalier (vinodl. hist.)

3,353.

Libertad, perubalsam

5,406.

Libon (arkitekt) 1,219.

Libra (rom. tyngdmått)

2,27.

Libration, månens 2,295

;

— — iakttagen af

Regiomontanus 2,11.

Libussa, snabelskor

6,114.

Lichavens, Bretagne

1,178.

Lichtenstein (resande)

1,80, 1,130.

Lichtenstein, Ulr. von
(minnesångare) 1,507.

Lichtloch (grufbr.) 3,111.

Lichtnussharts 5,412.

Licuala peltata (växt)

6,346.

Lieberklihn (optiker)

2,321.

Liebermann (kemist)

5,351, 5,488, 5,505.

Liebethal, sandstensbrott

3,58.

Liebig, , J. v. (kemist)

1,168, 2,311, 3,281,

4,32, 4,33, A4,34, 4,35,

4,435, 4,522, 4,543,

4,675, Tb. 5, 5,35,

5,38, 5,39, 5,57,5,141,

5,241, 5,246, 5,261,

5,412, 5,479.

Liebstadt, halmflätning

6,344.

Liechtenstein (furst ; art.

hist.) 6,45.

Lieek (firma för tapet-

tillverkning) 5,549.

Liége, fynd af mennisko-
ben 1,8; — gevärs-

fabrik 6,103; — ka-

nongjuteri 4,205.

Liel, v., lavett A 6,55,

6,56.

Liftorsäkringar 6,583.
Lifsek 3,456.

Lifsträd 3,454, 3,456.

Liggande, bergarters ,

3,55, 3,138.

Liggare (qvarn) 5,26.

Liggmila 3,441, 3,447;— balkro 3,447, A
3,448; — genomskär-
ning A 3,447 ;

— stor-

lek 3,447; — jfr Kol-

mila.

Liggsäd 3,329.

Ligne, prinsen af, luft-

segling 2,137.

Lignum sanctum 3,457.

Ligroin 5,321.

Ligroinlampa 5,320,

5,321.

Ligurien, normandiska
bygnader 1,252,
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Lik (boktr.) 1,564.

Likare (mått) 2,26.

Likförbränning, använd-
ning af asbesttråds-

väfnåder 6,351.

Likgift 5,241.

Likör 5,162, 5,182; —
tillverkning 5,161; —
tillverkningsorter

5,162.

Lilienstein, sandsten

3,58.

Liljedahl (glasbruk)

4,545.

Liljeholmen, jernvägs-

station 1,432 ;
— ljus-

fabrik 5,278, A 5,288.

Liljekonvalje, frömjöls-

korn A 2,332.

Lille, bygnader i gotisk

stil 1,282; — gevärs-

fabrik 6,103 ; — spets-

tillverkning 6,470; —
tobaksfabrik 5,128.

Lim 5,456; — flytande

5,456; — ryskt 5,456;— vegetabiliskt-mine-

raliskt 1,465.

Limaträ 5,490.

Limbach (porslinsfabrik)

4,380.

Limberger, blå (drufsort)

3,355.

Limburg an der Lahn,
dom 1,238, A 1,239.

Limfjorden, ostronodling

3,539.

Limfärger 4,683.

Limkokerier, affall, göd-

ningsämne 3,317.

Limkokning 5,453.

Limkokningsapparat A
5,454.

Limmared (glasbruk)

4,545.

Limning (väfn.) 6,427,

6,433; — pappers

1,445, 1,465.

Limoges, emaljerad vas

med handtag A 6,27 9 ;— emaljmåleri 6,27 8;— porslinstillverkning

4,366, 4,383, 4,395,

4,427.

Limousin, hästar 3,37 6.

Limousin, L. (emaljmå-

lare) 6,278.

Limpressning (pappers-

tillv.) 1,463.

Limsocker 5,44.

Limtillverkning A 5,436

;

— fraktionering5,454

;

— kokning 5,454; —
torkning 5,455.

Lin 3,336, 6,352, A
6,357; — användning

6,406; — behandling

6,357; — finspinnma-

skin A 6,400, A
6,401; — från Akaja

6,349; — hemland
3,359; — nyzeeländskt

6,402; — ryskning

6,358.

Linbråka 6,358.

Linbråkning 6,358.

Linbråkningsmaskin

6,358, A 6,359.

Lincei, dei (akademi)

2,300.

Lincolnshirefår 3,40, A
3,383, 3,386.

Lind, förekomst 3,401,

3,402; — jfr Lindträ.

Lindau, halmflätning

6,345.

Lindberg, W. (fabriksid-

kare) 6,16.

Lindblommor, drog

5,223.

Linde (socken, Gotland),

sakramentskåp 1,305,

A 1,307.

Linde, van der (förfat-

tare till De haar-

lemsche costerlegen-

de) 1,533.

Lindemann, M. (förfat-

tare till Die arkti-

sche fischerei der

deutschen seestädte

1620—1868) 3,583,

3,586.

Lindh, J. P. (boktryckare)

1,602.

Lindh, K M. (boktryc-

kare) 1,601, 1,602.

Lindträ 2,500, 2,505.

Lingonmos 3,453.

Linhäckla A 6,359.

Linhäcklingsmaskin A
6,398.

Liniartaktik (krigsv.)

6,41.

Linie, aklinisk 2,455.

Liniemaner (kopparstic-

karkonst) 1,633.

Liniemaskin (litogr.)

1,667.

Liniement 5,226.

Linier, Fraunhofers

2,246.

Linieringsmaskin 1,6 78.

Liniespel 2,285.

Linietryck (bokb.) 6,504.

Link (bokbindare) 6,511.

Linknopp 6,358.

Linkorg (grufbr.) 3,126.

Linköping, domkyrka
1,303; interiör

A 1,300.

Linne, fint oförfalskadt,

100 gånger förstoradt

A 6,369.

Linné, K. v. (naturfor-

skare) 1,153, 3,359,

3,475, 4,23, 5,112,

5,238, 6,476.

Linneband 6,459.

Linneblekning 5,4 72.

Linnedamast 6,422.

Linnefärgning 5,511.

Linnekläder 6,349.

Linnelump vid pappers-

tillverkning 1,442,

1,446.

Linnepapper 1,442.

Linnesurrogat 6,499.

Linnesömsmaskiner
6,487.

Linnetapeter 5,541.

Linneväfnader 1,81.

Linneväfveri 6,350,

6,421.

Linnich, glasmåleri 4,542.

Linolja 5,226, 5,265,

5,412.

Linoljfernissa 5,412.

Linos (skrifk. hist.)

1,499.

Linpump 2,192.

Lins (baljväxt) 3,330.

Lins (del af ögat) 2,2 78.

Lins (opt.) 2,260 o. f.;

— akromatisk 2,253,

2,265, 2,266, 2,267;— bikonkav (diverge-

rande) 2,260, A 2,262;— bikonvex (konver-

gerande) 2,260, A
2,261; — — skenbar
bild A 2,265;

verkliga bilder A
2,264; — konvex och
konkav A 2,260; —
konvexkonkav 2,260;— plankonkav och
plankonvex 2,260; —
princip A 2,260; —
slipning 2, 2 6 7 ;— ställ-

ning i dubbelobjektiv

A 4,599.

Linsapparat, ljusstrålar-

nas gång genom A
2,262; — till en fyr

A 2,263.

Linsbilder 2,264.

Linspinning 6,399.

Linspinnrock 6,370.

Linstuber, akromatiska

2,305,

Lintåga 6,367; — 40

O

gånger förstorad A
6,368.

Linum usitatissimum

3,336, 5,265, 6,357.

Linz, jernväg 1,397; —
zinkblende 4,158.

Lipizza, stuteri 3,376.

Lippersheim, se Lippers-

hey.

Lippershey, H. (optiker)

2,297, A 2,298, 2,299,

2,300, 2,324.

Liquidambar orientale

5,406.

Liquor cerealis 5,186 y—
• silicis 4,542.

Lira (musik, instr.) A
2,520.

Lisboa, qvicksilfver

4,252.

Lisener (pilastrar) 1,237.

Lisieux, väfveri, luft»

vexling 5,393.

Lismann (mekaniker)

6,22.

Lissage (väfn.) 6,448.

Lissajous (fysiker) 2,13-

Lister, ullkammaskin

6,394.

Lister af trä, Sveriges-

införsel 1871 3,462^
— — utförsel 1871

3,459, 3,460.

Listhyfvelsmaskiner

6,289.

Listverk (bygn.) 1,297.

Lition(kem. ämne) 3,314,

4,44, 4,448.

Litium (metall) 2,256,

4,39; — spektrum

2,248.

Litofanier (porsl.) 4,426.

Litofraktör (sprängnings-

medel) 4,645.

Litografi 1,628; — hi-

storia 1,648 ; — kemi
1,661; — korrigering

1,667 j — maner 1,663;— stenar och pressar

1,658; — tecknings-

färg 1,661; — uppfin-

ning 1,648.

Litografianstalter 1,654.

Litostereotypi 1,622.

Littrow (astronom), dia-

lytiska tuber 2,307.

Lituus (rom. trumpet)

2,522.

Lituusblåsare A 2,522.

Litvinsk, stenkolsfält

3,191.

Liverder, blå (drufsort)

3,355.



LIVEKDON—LOTHRINGEN. 93

Liverdon (drufsort)

5,169.

Liverpool, fajansfabrik

4,385; — urtillverk-

ning 6,241.

Liverpool-Manchesterba-

nan 1,396.

Livi, Francesco (glasmå-

lare) 4,540.

Livingstone, ångbåt 6,6.

Livingstone, D. (upp-

täcktsresande) 1,68,

1,115.

Livistonia australis

6,346.

Livius, om de gamlas be-

lysningsämnen 5,276.

Livorno, upplag af car-

raramarmor 3,49.

Livréknappar, tillverk-

ning 6,317.

Ljud 2,462 ;— fortplant-

ningshastighet i vat-

ten, mätning A 2,463

;

— hastighet 2,46 2;—
reflexion 2,463.

Ljudhål (fiol) 2,516.

Ljudlära 2,13.

Ljudpinne (fiol) 2,516.

Ljudskrift 1,495.

Ljudsvängning 2,462,

2,463.

Ljudvågor2,4 61 ; — fort-

plantning 2,462; —
— i luft A 2,463.

Ljunglöf, J. Fr. (tobaks-

fabrikant) 5,129.

Ljus 2,4, 2,5, A 2,215,

5,8; — aberration

2,221; — brytbarhet

2,239; — brytning

2,217, A 2,239, A
2,241; — de gamlas
åsigter 2,215 ;

— elek-

triskt 2,231, A 2,366,

2,375; — fortplant-

ning 2,219; — ge-

nomfallande 4,538; —
hastighet 1,137,2,220,

2.222, 2,223; — ho-

mogent 2,244; — in-

tensitet 2,223; — po-

larisation 1,154, 2,12,

2.223, A 2,224; —
reflexion A 2,228;

—

spridning genom ett

prisma A 2,243; —
uppkomst 2,2 16, 2,2 19.

Ljus, formning 5,287 ; —
gjutna 5,288 ;

— gjut-

ning A 5,284 ; — huf-

vuddelar 5,286.

Ljus, romerska (fyrv.)

4,636,

Ljusbrytningsvinkel, se

Brytningsvinkel.

Ljuseter 2,12, 2,218.

Ljusförnimmelser 2,245;— subjektiva 2,286,

2,287.

Ljusgjutningsmaskin, af

Morgan A 5,285.

Ljusintryck, hastighet

och varaktighet 2,283.

Ljusmaxima 2,225.

Ljusminima 2,225.

Ljuspoleringsappärat

5,289.

Ljusstakar i form af

torn 1,265.

Ljusstrålar, brytbarhet

2,245; — gång genom
linsapparat A 2,261, A
2,262; — gång genom
nio prismer A 2,253.

Ljusstöpning 5,287; —
ramar A 5,284.

Ljusstöpningsmetod,

gammal A 5,2 82.

Ljussvängning, den lång-

sammaste 2,463.

LjustillverkningA 5,261,

5,276; — acidifiering

5,281; — historia

5,276 ; — Liljeholmens

fabrik A 5,288; —
polermaskin A 5,287;— råämnen 5,277; •

—

Sverige 5,278.

Ljustryck (fotogr.) 4,622.

Ljusutveckling 2,39 7,

4,574.

Ljusvågor 2,219.

Llandaff (biskopen af;

gaslysn. hist.) 5,323.

Lloyd (jägare) 3,475.

Lo (djur) 3,46 7, 3,468,

3,486; — skinnpris

3,493.

Lo (garfn.) 5,446.

Loanda, mynt 1,131; —
qvinnor, hårklädsel A
1,78, A 1,79.

Lobsinger (väderbössans

uppfinnare) 2,174.

Locatelli, v., såningsplog

3,307.

Lochner (miniatyrkonst-

när) 6,268.

Lockeren (Belgien), Cha-
bod-Debonels väfstol

6,453.

Lockyer (astronom)

2,257.

Locle, urtillverkning

6,242.

Locusta 5,230.

Lod (på ur) 6,220.

Lodlinie, riktning 2,75.

Lodningsapparat, Broo-
kes 3,508, A 3,509;— Ericssons 2,601.

Lodningsinstrument, se

föregående.

Lodperlor 3,543.

Lodur 6,214, 6,220.

Loesche-Pechuel, om
hvalfångsten 3,578.

Lofoten, hummerfiske
3,590.

Loft(b}rgn.) 1,355, 1,356.

Loftsbro (bygn.) 1,356.

Loftssvale (bygn.) 1,356.

Logarfning 5,441.

Logarfveri 5,437.

Loge vid blyhvittstill-

verkning 4,66 7.

Logwood (campecheträ)

5,490.

Lohadshit (diamant)

3,238.

Loire, längd, jemförd
med andra floders A
3,504.

Loka, gytja, undersökt
af Berzelius 4,30.

Lokao (kines, grönt)

5,495.

Lokomobil 2,593.

Lokomotiv 1,396,2,593;— Ericssons 2,600 ;
—

Stephensons första A
2,592, A 6,5.

Lokomotivaxlar,

metall 4,203.

Lokomotivbanor
6,597.

Lolium perenne 5,36.

Lolli (musiker), fiolens

stämning 2,516.

Lom 3,593.

Lombardo, arkitektur-

skola 1,272.

Lombrivehålan, Arriége

A 1,9.

London, belysning 1,164;— borgarhus 1,346;
— brandmonumentet,
höjd A 1,292, 1,293;
— bronsbilder 4,219;
— bryggeri, interiör

A 5,192; — bygnads-
material 3,20; — bör-

sen, cement som byg-

nadsmaterial 4,440; —
diamantsliperi 3, 2 6 4

;

— fynd af lerkärl

4,349; — försäljning

af kockelkärnor 5,138

;

— gasverk 5,325; —
glaspalatset A 4,517;— industripalatset

lager-

1872

4,516; — juvelerarar-

beten 6,272 ;— kaffets

införande 5,75 ;— klo-

akstad 1,379; — lito-

grafisk anstalt 1,654;— parlamentspalatset

A 1,286; — S:tPauls-

kyrkan A 1,272; —— tornets höjd 1,291,

A 1,292; — sekund-
pendellängd 2,103; —
sillförbrukning. 3, 5 5 6

;

— skeppsdockor, ce-

ment som bygnadsma-
terial 4,440; — tapet-

tillverkning 5,547; —
torkinrättning för silke

6, 3 6 6 ; — tryckanstal-

ter 1,595;— träsnideri

1,607; — underjordisk

jernbana A 1,407,

1,408; — urtillverk-

ning 6,241; — ut-

ställningspalatset 1862
A 1,287, 1,329; —
vagnmakeri 6,331; —
Waterloobron 3, 3 1

;

— Westminsterbron
2,377.

London smoke (färg)

4,509.

London-Melbournelinien

6,598.

Londres, communes (ci-

garrer) 5,124.

Londriana (tapeter)

5,543.

Long, areometerskala A
2,90.

Longis (ind. turbaner)

5,481.

Longitudskronometer, se

Skeppskronometer.

Longton, lerkärlsfabrika-

tion 4,394.

Loomis (fysiker) 2,459.

Lophyrus pini 3,415.

Lopp (raket) 6,70.

Lopshorn, stuteri 3,37 6.

Lorentz, kompressions-

kula A 6,84.

Lorenzo, San (kyrka i

Milano), ålder 1,234.

Loreto, Santa Casa, ma-
j olikasamling 4,365.

Lorica (rom. harnesk)

6,110.

Lorme, de (bokbindare)

6,507.

Lorsch (kloster), förhall

A 1,232.

Loth (fotograf) 4,622.

Lothringen, humleodling

5,135.
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Lotosblomma (ornament)

1,216, 4,342, 6,249;— (sinnebild för öfre

Egypten) 1,495.

Lotteridiamant 3,2 7.

Lotther, M. (boktryckare)

1,546.

Lottin (marinlöjtnant),

om norrsken 2,458,

2,459.

Lotusblomma, se Lotos-

blomma.

Louis, S:t (Elsass), fisk-

odling 3,608.

Louis, S:t (Nordamerika),

grafkullar 1,17 9; —
luftfärd från 2,149 ;

—
Mississippibron 1,424.

Louis seize, se Stile,

Louis XYI.
Louis, jfr Ludvig.

Louisiana, socker 5,71;— tobak 5,115.

Louvain, se Löwen.
Louvremuseet, se Louv-

ren.

Louvren (Paris), byg-
nadsstil 1,284; — för-

ening med Tuilerierna

A 1,365; — grekiska

lerkärl 4,346; — ma-
jolikaarbeten 4,365;—
museum 2,485, 4,373,

C,256; — samling af

juvelerararbeten

0,272.

Lovisa, stadsplan A
1,375.

Low-mainflötsen (sten-

kol) 3,180.

Liibeck, fiskodling 3,608

;

— första tryckeriet

1,546; — Mariakyr-
kan 4,540.

Lucafias, ädla metaller

3,159.

Lucern, arter 3,339.

Lucifer matches (stryk-

stickor) 4,591.

Lucinius (Nachtigall; be-

nediktinmunk), om kla-

vikorden 2,492.

Lucretius, om magneter
2,450.

Lucullus, lefnadssätt

1,48; — ostronparker

3,536.

Liidenscheidt, knapptill-

verkning 6,317.

Liidersdorff, vulkanise-

ring af kantsju 5,421.

Ludes, vinodling 5,180.

Ludovica (schakt i Yie-

liczka) 3,217.

Ludvig (af Baiern), Ba-

variastafcyn 4,218; —
(glasmåln. hist.) 4,540

;

— (skapare af Mtin-

chens konst) 1,2 8 0,

1,281;— staty öfver Se-

nefelder 1,656, 1,657.

Ludvig Filip (af Frank-
rike), luxorobelisken

2,58.

Ludvig YII (af Frank-
rike), om sin minister

Suger 6,261.

Ludvig XI (af Frank-
rike), konfiskering af

Fust-Schöffers bokför-

lag 1,543.

Ludvig XII (af Frank-
rike), grafmonumentA
1,273.

Ludvig XIII (af Frank-
rike ; tobakens hist.)

5,107.

Ludvig XIY (af Frank-
rike; arkitekturens

hist.) 1,27 6; — (art.

hist.) 6,44; — (färgn.

hist.) 5,484;— (gobe-

linstillv. hist.) 6,457;— (juvelerark. hist.)

6, 2 5 1 ;— (kaffets hist.)

5,76 ;
— (krigsv. hist.)

6,81; — (tvåltillv.

hist.) 5,274; — (vio-

loncellens hist.) 2,516.

LudvigXY (af Frankrike

;

arkitekturens hist.)

1,276; — (juvelerark.

hist.) 6,251; — (mo-
dets hist.) 5,294; —
(pittdiamantens hist.)

3,246; — (porslins-

tillv. hist.) 4,381.

Ludvig XYI (af Frank-
rike ; arkitekturens

hist.) 1,280; — (juve-

lerark. hist.) 6,251; —
(luftb. hist.) 2,136;— (möbelsnick. hist.)

6,301.

Ludvig XYin (af Frank-
rike

;
gaslysn. hist.)

5,326.

Ludvig, jfr Louis.

Ludvigsburg (slott), pors-

linsfabrik 4,380.

Ludvigskyrkan (Miin-

chen) 1,281.

Lufft, H. (boktryckare)

1,546.

Luft 4,6; — atmosferisk

2,593, 2,602; — ela-

sticitet 2, 1 1 2 ;
— kom-

primerad 1,403, 2,559;

— torr 2,549; — ut-

vidgningsförmåga

2,112; — vigt 2,172.

Luftbalong A 2,126; —
begagnad till rekogno-

scering A 2,160; —
Blanchards, med fall-

inrättning 2,138, A
2,139; — Charles'

2,133 o. f.; — Cox-
wells 2,146, A 2,147

;— fyllande med vät-

gas A 2,132; — för-

sta 2,130, A 2,161;— första med vätgas

fylda A 2,134; —
Greens A 2,141; —
historia 2,129 o. f.; —
Montgolfiers 2,135 o.

f. ; — Nådars, gondol
efter misslyckad ex-

pedition A 2,151; —
Petins projekterade A
2,158; — princip

2,131; — samfärds»

medel 2,160; — stra-

tegiskt hjelpmedel

2,159, 2,274; — styr-

ning 2,157; — jfr

Ballon, Ealong.

Luftbröd 5,39.

Luftcirkulationsugn

5,365.

Luftfartyg 2,157; —
Laurents, efter en

teckning från 1709 A
2,127.

Luftfärd 2,135, 2,136;— Coxwells och Gyp-
sons 2,145; — första

verkliga 2,138; —
Gay-Lussacs och Biots

2,154;— Greens 2,143;— Guerins A 2,142,

2,143; — Nådars
2,150; — Testu-Bris-

sys A 2,140; — ve-

tenskaplig 2,154; —
jfr Luftsegling.

Luftförtätningar 2,173.

Luftholts 3,458.

Luftkondensator 5,332.

Luftmassor, spänstighet

2,12.

Luftpelare, svängande
2,474.

Luftpost 2,160.

Luftpump A 2,163; —
användning i kemi
4,47; — dubbelver-

kande 2,167, A 2,170;
— första, förbättrad

form A 2,165; — för-

sök med 2,170; — ge-

nomskärning 2,169 ;
—

•

Guerickes A 2,164;
— hydraulisk 2,170 f— med två cylindrar

och ventilinrättning A
2,168,2,169; — pneu-
matiska bref- och pa-

ketpostens 2,178, A
2,17 9; — princip A
2,164; — uppfinning

1,154, 2,12; — utan
ventiler 2,169; — ång-

maskinens 2,57 9,

2,581 ; — äldsta 2,165.
Luftresa, se Luftfärd.

Luftschakt i en tunnel

A 1,400.

Luftseglare, de första

2,136.

Luftsegling A 2,126; —
användning af segel

och åror A 2,157; —
från Dijon den 25
April 1784 A 2,156;— jfr Luftfärd.

Luftskepp, se Luftfartyg.

Luftström, se Yinddrag.
Lufttelegraf 2,408.

Lufttryck 2,110, 2,111;.— storlek 2,113.

Luftvexling A 5,3 5 7 r

5,389; — aspirations-

system 5,390, 5,392 '

7— i fabriker 5,393;— i grufvor 3,127; —
i sjuksalar 5,390; —
pulsionssystem 5,392.

Luftvexlingsapparat för

offentliga lokaler A
5,391.

Luftvexlingskanal 5,371.

Luftvexlingsspisel A
5,390.

Luftvexlingssystem
5,390.

Luftvexlingsugn 5,365.

Luftvärmning 5,381.

Luftvärmningsappärater
5,382.

Lugnåshöjden, sand-

stensbrott 3,60.

Luisiaderna, koja A 1,60.

Lukas (Antillernas gu-

vernör; indigons hist.)

5,493.

Lule elf, längd, jemförd
med andra floders A
3,504.

Luleå, utförsel af trä-

varor 3,461.

Lump, använd till pa-

nier-maché 6,493; —
— till papper 1,442,

1,446, 1,447.
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Lumpformar (socker-

tillv.) 5,68.

Lumpsamlare, franska

1,461.

Lumpskämingsmaskin
1,447.

Lumpsurrogat vid pap-

perstillverkning 1,445.

Lumpull 6,353.

Luna (alkem. namn på
silfver) 4,17 9.

Luna (glasmålare) 4,494.

Lunaid (nysilfver) 4,17 9.

Lund, C."f. (fiskodlare)

3,604.

Lund, domkyrkaA 1 , 2 9 8

;

orgelverk 2,544.

Lund, Gröna (Djurgår-

den, Stockholm) 1,305.

Lundgren, J. E., mål-

ningsapparat 4,418.

Lundhill, stenkolsgrufva

3,193.

Lundin, F., kondensator

(gasvärmn.) 5,387; —
sågspånsvällugn4,146;
— ugn 2,605.

Lundström, J. E., Munk-
sjö pappersbruk 1,47 7.

Liineburg, lin 6,36 0.

Liineburgheden, kisel-

jord 4,543.

Lungröta (husdjurssjuk-

dom) 3,365.

Lungsjuka (husdjurssjuk-

dom) 3,365.

Lunnar (skogsafverkn.)

3,418.

Lunnefågel 3,593.

Lunta för kanoner 4,649.

Luntlås på gevär 6,80.

Lup 2,319, 4,47.

Lupercus 3,384; — jfr

Pan.
Luperkalier (fester till

guden Pans ära) 3,384.

Lupinodling 3,340.

Lupper (jerntillv.) 4,92.

Luppqvarn (jerntillv.) A
4,95, 4,97.

Lupulin (humlemjöl)

5,137.

Lur A 2,464, 2,465.

Lurleiklippan, eko 2,464.

Lusitania, tennvaskerier

i forntiden 4,238.

Lustgarten, Berlin 1,371.

Lut, javellsk 5,458; —
kaustik 5,270.

Luta (musik, instr.) 2,490.

Luta (stenbrytarverktyg)

A 3,21.

Luteolin (växtämne)

5,494.

Luther, om boktryckar-

konstens betydelse

1,524, 1,538; — om
modet 1,81; — jfr

Reformation.

Lutherbibeln, fullständi-

ga, tyska, tryckning

1,546.

Liitjer 3,586.

Lutning, ekliptikans 2, 1 1

.

Luttring (glastillv.)4, 5 1 .

Luxor, bygdt på Tebes
ruiner 1,201.

Luxorobelisken i Paris

2,58;— höjd A 1,292,

1,293.

Luynes (hertigen af; fo-

togr. hist.) 4,618.

Luzon, befolkning 1,17 8

;

— pålkojor 1,338.

Lya (jagt) 3,4 7 0.

Lydien, bebyggare 1,212.

Lyell (geolog) 4,339.

Lyker, se Lykien.

Lykien, bebyggare 1,212;
— bygnadskonst 1,220

;

— grafvar A 1,213.

Lykta (qvarn) A 5,26.

Lyktsignaler 2,403.

Lynden (ångpumpverk)

2,206.

Lyon, lädertapettillverk-

ning 5,541 ; — malakit

4,674; — sidenväfning

6,351; — tobaksfa-

briker 5,128; — tork-

inrättning för silke

6,366.

Lyra, de gamla greker-

nas 2,48 6; — pagana,

rustica eller tedesca

2,520.

Lyran (stjernbild), ring-

nebulosa A 2,316.

Lyse i grufvor 3,131.

Lysgas, af sköljvatten

från ullgarnsspinnerier

1,167; — beredning

5,327; — berednings-

ugn A 5,330, A5,33l;
— distillering och re-

ning 5,331; — egen-

skaper 2,594; — luft-

balong, fyldmed2,143;
— produkt vid kåks-

beredning 5,323; —
reningsapparat A
5,336 ; — sammansätt-
ning 5,32 9; — vagn
för forsling A 5,348;— jfr Gas.

Lysikrates' monument
(Aten), kolonn A
1.221.

Lysimachia, frömjöl A
2,332.

Lysmaterial, se Lysam-
nen.

Lyster, se Lystertyg.

Lysterfärger (lystrar)

4,358, 4,363, 4,432.

Lystertyg 6,353, 6,435.

Lystrar, se Lysterfärger.

Lysämnen, forntidens

5,2 76; — inbördes

ljusstyrka 5,356; —
magnesium 4,33 6; —
olika värde 5,30 9.

Lyte (fotograf) 4,614.

Lyx 1,80.

Lyxbygnader, romerska

1,227.

Lyxpapper 6,524.

Lyxstil (boktr.), olika

slag 1,553, 1,554.

Lyxvagnar 6,324, 6,325.

Låda för glasskifvors för-

varing (fotogr.) A
4,615.

Låda (jacquardmaskin)

6,445.

Låga 4,574, A 4,575;— jfr Lågor.

Låglandsfår 6,352.

Låglandskust 3,507.

Lågor, lysande och icke

lysande 5,310; — olika

färgade, fraunhoferska

linier 2,248; — jfr

Låga.

Lågskaftsarbete (gobe-

linsväfn.) 6,457.

Lågskog 3,411.

Lågstofva (bondgård)

1,355.

Lågtrycksmaskin 2,583.

Långa (fisk) 3,5 7 0.

Långbansfältet 3,149 ;
—

utsigt A 3,152.

Långbanshyttan (John
Ericssons födelseort)

2,599.

Långbly (kula för tänd-

nålsgevär) 6,88.

Långbord i svensk bond-
stuga 1,356.

Långbänkar (bygn.)

1,354.

Långjern i qvarn 5,27.

Långkälkar för forsling

af virke 3,425.

Långlatta (väfn.) 6,441.

Långrock (spinn.) 6,370.

Lårstycken (rustn.) A
6,114, 6,119.

Lås A 6,145; — af Huby
på utställningen i Pa-
ris 1867 A 6,149; —

Barrons 6,154, 6,155;— delar 6, 1 5 ;
— dub-

. belt 6,150, 6,154; —

-

egyptiskt A 6,146; —
enkelt 6,150, 6,153;— franskt 6,154; —
— med nyckelA 6, 1 5 4

;

— från 1400-talet A
6,147; — historia

6,146; — häng- 6,155,

A 6,156; dub-
belt (franskt) A 6,156

;

— olika slag 6,153;— tyskt 6,153; — jfr

Dörrlås.

Låsmakare 6,149.

Låssmed 1,330, 1,331,

6,307, 6,327.

Låsstomme A 6,146.

Låstillverkning 6,162.

Läder af papier-maché

6,499; — förarbetning

A 6,526; — lackeradt

5,439, 6,527.

Läderafrall, gödningsäm-
ne 3,317.

Läderarbetare 6,560.

Läderblommor 6,528.

Läderfernissa 5,414.

Läderhud 5,439.

Läderindustri 6,526.

Läderkanoner 6,71.

Läderpapp 6,494.

Lädertapeter 5,541.

Lagring, bergarters 3,12;— sadel- och trågfor-

mig A 3,62.

Läkarkonst, uppblomst-
ring 1,153; — ålder

1,44.

Läkemedel A 5,20 3,

5,227.

Läkter, Sveriges införsel

1871 3,462; --- —
utförsel 1871 3,459,

3,460.

Längdmått, arabiska

2,25, 2,26; — egyp-

tiska 2,25; — greki-

ska 2,26; — hebrei-

ska 2,25; — romer-

ska 2,25, 2,26.

Längdsyllar af trä, för

jernvägsbygnad 1,426.

Längdträ till träsnitt

1,611.

Länkharf (åkerbruksr.)

3,304.

Länsa (skogssk.) 3,418.

Länsarkitekter, Sverige

1,319.

Länstrupper 6,40.

Lärft 6,437, 6,521.

Lärftsmaskin 6,440.
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Lärftsnöming med två

skaft A 6,435.

Lärftstillverkning, Sve-

rige 6,474.

Lärkträd 3,401, 3,402,

3,404, 3,449, A 5,404;— rödt 3,456; — ter-

pentin 5,403; — till

pianodelar 2,4 9 9.

Lärkträdsbark 5,445.

Lärkträdsmott (insekt)

3,415.

Lärkträdsplanteringar,

Sverige 3,404.

Lärkträdsqvist A 3,404.

Lärobok i kortskrifnings-

konst 1,516; — i li-

tografi 1,656; — i

stenograf! 1,515.

Läroböcker i landthus-

hållning 3,2 7 6.

Läskpapper, filtrerrnedel

4,50; — jfr Reagens-
papper.

Läskstång (laddstock)

6,87.

Lässpinnar (väfn.) 6,429.

Lässtagning (väfn.) 6, 4 2 9

.

Läst (skom.) 6,529.

Löchelbrunnen, fiskod-

lingsanstalt 3,604.

Lödning 4,273, 6,199;— af blykärl medelst
vätgaslåga A 4,234.

Löfgäddor 3,605.

Löfträd, anatomisk byg-

nad A 3,431 ; — sven-

ska 3,404.

Löfåsen, silfvertillverk-

ning 4,263.

Löhdefink (urmakare)

6,229.

Löhneiss (kemist) 4,15 0.

Löja 3,605.

Lök 3,359, 5,300.

Lökarter 3,346.

Lönn (ornament) 1,265.

Lönn (träd) 3,401; — till

pianodelar 2,49 7.

Lönnsocker, beredning i

Nordamerika A 5,71;— (statist.) 5,56.

Lönskrift, de gamlas
1,509.

Löp (skogssk.) 3,418.

Löpardocka, se Löp-
docka.

Löpare för glasslipning

4,519; — på kardma-
skin 6,390.

Löpare (qvarnsten), se

följande.

Löparsten (qvarn) 5,25,

5,26.

Löpdocka (del af svarf-

stol) 6,29, 6,308, A
6,309.

Lösningsmedel, indiffe-

renta 4,53; — med
kemisk inverkan 4,53.

Lötar på vagnshjul 6,3 28.

Löwen (Louvain), rådhus
A 1,261, 1,262; —
ylleväfnad 6,420.

Löwenberg, guldsand

4,309.

M.

Maassluis, sillfiske 3,559.

Maastricht, lervarufabrik

4,397.

Maba ebenus 3,454.

Mac-Adam, J. L. 1,390.

Macbride (kemist) 5,43 9.

Mac-Cormick, slåtterma-

skin 3,311.

Macedoner, eröfringslust

1,25; — fälttåg 1,122,

1,145; — mynt 4,276.

Maceration (parfymtillv.)

5,304.

Macereringskärl (parfym-

tillv.) A 5,303.

Mac-Gregor (kemist)

5,458.

Machine å friser (väfn.)

6,467.

Macis (muskottnöt) 5,208.

Maek (general; telegr.

hist.) 2,411.

Mackie, sättmaskin

1,565, A 1,567, 1,568.

Mackintosh (kemist)

5,421.

Maclaurin (matematiker)

2,57.

Macon, vin 5,17 6.

Macquer (kemist) 4,22,

4,382, 4,658, 5,281,

5,420, 5,430, 5,522.

Madagaskar, bergkristal-

ler 3,259; — eben-

holts 3,454; — gräs-

hoppsfångst A 1,33;— indigo 5,492; —
kautsju 5,419.

Madagasser, kärl 1,110;— jfr föregående.

Madeira, sockerrör 5,49

;

— vindar 3,515; —
vinodling 5,165.

Madeira (vinsort) 5,180.

Madeleinekyrkan (Paris),

interiör A 1,27 9.

Madersberger, symaskin

6,478.

Madersdorf, tillverkning

af resonansbottnar

3,436.

Madre del cacao 5,98.

Madrid, platinastycke,

detstörstafunna4,32l;
— slott, fajansmålnin-

gar 4,363; — slotts-

platsen 1,371; — va-

penmuseum 6,106.

Madrissas (muhamed.
högskolor) 1,248.

Magadis (musik, instr.)

2,493.

Magalhaens, se Magel-

haens.

Magasin, magnetiskt

2,452.

Magasinsgevär 6,96; —
amerikanska A 6,95;— slut- och magasins-

inrättning efter Henry
och Spencer A 6,95.

Magdeburg, glacéhandsk-

tillverkning 6,534; —
Yårfrukyrkan 1,238.

Magelhaens (verldsom-

seglare) 1,151.

Magelhaens' sund, säl-

och hvalrossfångst

3,585.

Magentarödt 5,500.

Magisterium, det stora

(de visas sten) 4,7.

Magisterium bismuthi
(vismut) 4,188.

Magistral (silfvertillv.)

4,265.

Magma hedychroon
5,218.

Magnaneri (silkesmask-

odl.) 6,362.

Magnesia 3,284, 4,486.

Magnesia (stad) 2,450.

Magnesit 4,336.

Magnesium 2,256, 4,39,

A 4,327, 4,336;— lys-

material 4,336.

Magnesium-metal-compa-
ny, Manchester 4,336.

Magnesiumtråd 4,336.

Magnet 2,10, 2,450,

2,451, 3,104; — ar-

mering A 2,451; —
De arte magnetica af

A. Kircher 2,416; —
De magnete af "W.

Gilbert 2,338; — före-

komst 2,450.

Magnetberg 2,450.

Magneteisenstein 3,98.

Magnetism2,4,2,5,2,451,

5,8 ; — meddelande ge-

nomfördelning A2,451.
Magnetnål 2,390, 2,450;— afvikelse genom

elektrisk ström A
2,389; — astatiskt

nålpar 2,391; — oscil-

lationer 2,456.

Magnetoelektricitet
2,394.

Magnetometer 2,457.
Magnetsten 2,450; — jfr

Magnet.
Magniac, fajanstillbrin-

gare 4,373.

Magnus (fysiker) 2,13.

Magrefa (musik, instr.)

2,492.

Magtens (emalj ör) 6,270.
Magyar, om afrikanernas

konstfärdighet 1,104.

Maha-mantapa (ind.

bygn.) 1,197.

Mahogny 2,505, 6,304— afrikanskt 3,455— australiskt 3,455— hvitt 3,466.

Mahognyskog, afverkning

A 3,457.

Mahognyträd 3,456.

Maillechort (nysilfver)

4,179.

Maillon (väfn.) 6,424.

Mailly, vinodling 5,180.

Main-gauches A 6,119,

6,120.

Mainz, boktryckarkonst

1,530, 1,534; — Co-
sters tryckeri 1,533;
— domen 1,238; —
Kheinbron A 1,420,

1,423, 1,424.

Mainzbibeln 1,543.

Mairan (fysiker), om
norrsken 2,459.

Maison carrée, Nimes A
1,224.

Majano, Benedetto och
Giuliano da (bildhugga-

re och arkitekter) 6,2 9 9.
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Majoli, T., boksamling

6,504.

Majoliea 4,361 ; — mezza

4,361; — jfr följande.

Hajolika 4,359, 4,361,

4,392, 4,402, 4,417;
— dryckeskanna A
4,365; — jagtflaska A
4,364.

Majolikafontän A 4,391.

Majolikapjes, äldsta

4,366.

Majorca, lerkärlsfabriker

4,359, 4,361.

Majs 3,273, 3,316, A
3,329, A 3,330, 5,158;— dryck 5,143; —
som rusdryck 1,44.

Majuskelskrift 1,505.

Makadamisering 1,390.

Makadamiseringsmaskin
A 1,393.

Makarer, skjutfärdighet

1,102.

Makistos (Eubea; telegr.

hist.) 2,402.

Makrill 3,5 70.

Makrillfiske 3,553, 3,570;— med garn A 3,569.

Maksuhra (sultanens tri-

bun i moskén i Cor-

dova) 1,246.

Makusiindianer, pilgift

5,238.

Mal (Arnolds svärd)

6,120.

Mal (fisk) 3,600.

Malabar, gifter 5,238; —
kardemumma 5,212;— kryddor 5,205; —
skeppsvirke 3,454.

Malaga, lerkärlsfabriker

4,359.

Malaga (vinsort) 5,180.

Malagir (G-ankluns svärd)

6,120.

Malaguti (kemist) 4,383.

Malajer, färgning 5,482,

5,518; — guttaperka

5,431; — passiv ras

1,22; — perlkalk3,54 3.

Malajiska öarna, se Ma-
lajer.

Malakit 3,94, 3,236,

3,254, 4,193, 4,674.

Malakka, portugisisk han-

del 1,152; — tenn-

grufvor 3,96, 4,240.

Malakkatenn 4,240.

Malatesta, Pandolfo
(furst) 4,363.

Malcagni, upptäckt af

borsyra i Toscanas
laguner 3,230.

Malcolm, fajanskanna

4,373.

Malcylindrar, Alsings A
4,418.

Malediverna, fiske af

snäckor (cypraea mo-
neta) 1,131, 3,533.

Maljonger(väfn.)A6,424.

Mallet, se Yautroyen.

Malm, mossynoikisk

4,220; — jfr Malmer.
Malmbärare i grufvorna

på Cerro de Pasco A
3,161.

Malmer 3,4, 3,93; — an-

rikning 4,61; — be-

handling 4,61; — —
på torra vägen 4,75;— — på våta vägen

4,75; — beskickning

4,74; — bildning

3,100; — brytning

3,104; — bränning

4,71; — formförhål-

landen 3,101; — ge-

digna 3,92; — kalci-

nering 4,71; — kall-

bräckta 4,86; — ke-

misk behandling 4,7 ;— medelmåttiga 4,62;— olika slag 3,9 3 o. f.

;

— reduktion 4,78; —
röstning 4,71; — röd-

bräckta 4,8 6 ;
— smält-

ning 4,73; — upp-
hettning 4,71 ; — upp-
sökande 3,104; —
vaskning 4,62 ; — vitt-

ring 4,71; — jfr för

öfrigt Brons, Jern-

malm, Koppar, Metal-

ler, Sjömalm m. m.
Malmesbury, vattenorgel

2,539.

Malmfyndighet 3,104.

Malmgångar 3,11.

Malmhund, tysk A 3,125.

Malmprobering 4,13.

Malmrostning 4,13, 4,71.

Malmsjö (pianofabrikant)

2,497.

Malmö, klädesfabrik

6,475 ;
— rådhus 1,309;

— stäfver 3,461;— te-

legraflinie 2,407;— to-

bakstillverkning 5,129.

Malmöhus län, skogs-

areal 3,402.

Målning A 5,19, 5,20;
— historik 5,19.

Malningsredskap från

pålbygnaderna A 5,20.

Malpighi, Marcello (ital.

läkare) 2,32 5.

Malt 5,150.

Malta, sockerrör 5,49.

Maltförbrukning, Baiern

5,188.

Maltgroddar 3,316.

Malthe (sigillkitt) 5,415.

Maltin 5,140.

Maltkölna (ölbryggn.)

5,191.

Maltskrotning (ölbryggn.)

5,191.

Malus (fysiker) 2,12,

2,13, 2,219, 2,224.

Malva (ornament) 1,265.

Malvasia, se följande.

Malvasier 3,354, 3,355,

5,180.

Malvoisine, gradmätning

2,35, 2,36.

Malörtbitter 5,198.

Mamai (mong. furste)

6,108.

Mama-Oella (spinn, hist.)

6,370.

Mame & Fils, färgtryck

1,591.

Mammeisier (egypt.

bygn.) 1,202.

Mammutdjur 1,13, 3,16,

3,170, 3,498.

Mammutkrut 4,629.

Mammutpressar (boktr.)

1,580.

Mammutträd 3,546.

Mammuttänder 4,434.

Mamurra (Caesars fält-

tygmästare) 1,66.

Manaar,perlbankar3,541.

Manchester, tapettill-

verkning 5,547, 5,548

;

— urtillverkning

6,241; — vattenled-

ning 2,203 ; — åskslag

2,359.

Manchester (väfnad)

6,454.

Mandarine (siden) 5,533.

Mandarintryck 5,533.

Mandat från första fran-

ska revolutionen A
1,684.

Mandel 3,359.

Mandelolja 5,226, 5,265;— jfr Bittermandel-

olja.

Mandelträd 3,351.

Mandolin (musik, instr.)

2,488, 2,490.

Mandolinsträngar 6,554.

Mandora (musik, instr.)

2,490.

Manegrer, näfverbåt A
1,116.

Maner (kopparstickark.)

Eegister till Uppfinningarnas bok, handen 1— 6..

1,633 o. f.; — (litogr.)

1,663 o. f.

Mangaba (kautsju) 5,419.

Mangalizsvin 3,387.

Mangan 2,256, 3,97,

3,314, 4,39, 4,670.

Manganförening 3,284.

Manganglans 3,97.

Manganit 3,97.

Mangankisel 3,97.

Manganmalmer 3,97.

Manganoxid 4,44, 4,432,

4,445.

Manganoxidul 4,44,

4,508.

Mangansalter 5,497.

Manganspat 3,97.

Mangansuperoxid 3,97,

4,480, 4,486.

Mangin, skrufsulnings-

maskin 6,533.

Mangling af yllevaror

6,467.

Mangroveträd 3,456.

Manhål (ångm.) 2,589.

Manicula (handtag på
plog) 3,298. ,

Manila, befolkning 1,178;— kött och dess an-

vändning 5,245; -

—

socker 5,54;— tobaks-

odling 3,337, 5,115.

Manilacigarrer 5,125.
Manilahampa 6,402,

6,407.

Manilakopal 5,399.

Manipler 6,39.

Manipulator (telegr.) A
2,422.

Manko-Kapak, hus 1,178;
— (spinn, hist.) 6,370.

Manna (afföringsmedel)

5,223.

Mannasocker 4,479.

Mannhardt, fri pendel
för tornur A 6,234.

Mannheim, tapettillverk-

ning 5,549.

Mannheimguld 4,203.

Manometer 2,13, 2,14,

A 2,109, 2,119, 2,120;— qvicksilfvers- A
2,122; — uppfinning

1,154.

Mansardtak 1,324.

Manschett (hydr. press)

2,213.

Manschetter af papper,

se Pappersmanschetter.

Mansell, fabrik för far-

gadt papper 5,552.

Mansfeld, bergverk 4,193,

4,262 ; — grufbrytning

3,87; —kopparskiffer

7
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4,195; — zechsten

3,15.

Manshus (grek. bygn.)

1,336.

Mantegna, A. (målare),

förtjenster om koppar-

stickarkonsten 1,631.

Mantel (klädedrägt)

1,68; — frisisk 6,350;
— nyzeeländskA 1,68.

Mantel (metallgjutn.)

4,207, 4,212.

Mantelugn (eldstad)

3,450, 5,375.

Manteuffels kupplante-

ring (skogssk.) 3,409.

Manual (orgel) 2,542.

Manufacture de clous

dorés 6,172.

Manufakturmaskiner 6,9.

Manuskript, mejikanskt,

fragment A 1,487.

Manuzio (boktryckarfa-

milj) 1,545.

Manzanilloträd 5,238,

5,419; — gren med
blomma och frukt A
5,242.

Maori A 1,17, 1,20; —
tatuerad A 1,7 6.

Maracaibo, copaivabal-

sam 5,405.

Maranon, längd, jemförd

med andra floders A
3,504; — jfr Amazon-
floden.

Marasquino (likör) 5,162.

Maratter, aktivt urfolk

1,141.

Marbres grecs 5,552.

Marburg, Elisabethkyr-

kan, bygnadsstil 1,2 61;

kapital A 1,266 ;— — korfönster

4,539.

Marbäck (pappersbruk)

1,472.

Marcasit 4,187.

Marcello Fogolino, se

Fogolino, M.
Marcellus' teater 3,37.

Marcet (kemist), omhafs-
vattnets beståndsdelar

3,531.

Marchand (kemist) 3,223.

Marco Polo, se Polo,

Marco.

Marco, San (kyrka i Ve-
nezia), bygnadsstil

1,235; — mosaiker

4,496.

Marco, San (slott) 4,37 5.

Marcobiblioteket, San
(Yenezia) 1,271.

Marcone (guldsmed)

6,262.

Marcus (orgelbyggare)

2,544.

Marcus Aurelius (vagn.

hist.) 6,325.

Marcus Graecus (krut.

hist.) 4,628.

Marcussen (orgelbygga-

re) 2,544.

Mardasjtslatten, ruiner

af Persepolis 1,209.

Maréchal, anstalt för

glasmåleri 4^541.

Marennes, claires (ostron-

odl.) 3,537, 3,538.

Mareschal, tangentialhyf-
velmaskin 6,290.

Margarinsyra 5,266.

Margarita (Sydamerika),

perlor 3,543.

Margaritae (glastillv.)

4,493.

Margaritana margaritife-

ra A 3,545.

Marggraf (kemist) 4,22,

4,25,4,450,4,587,5,54.
Margosagummi 5,412.

Maria kyrka (Stockholm),

orgelverk 2,544.

Maria Maggiore (basilika

i Bom) A 1,230.

Maria, Santa, del fiore

(kyrka i Firenze), tor-

nets höjd 1,291, A
1,292.

Maria, S:a, in Cosmedin
(kyrka i Rom), klock-

torn 1,232, A 1,233.

Maria Theresia (drottning
af Frankrike) 5,101.

Maria Theresia (kejsarin-

na af Österrike) 3,280.

Maria Trastevere (kyrka

i Rom) 1,238.

Mariabrunn, skogsinsti-

tut 2,51.

Mariahofras (nötbosk.)

3,381.

Mariakyrkan (Betlehem),

plan A 1,231.

Mariakyrkan (Liibeck),

fönstermålningar

4,540.

Maria-Theresiathaler A
1,131.

Mariazell, dambygnad för

flottning A 3,427; —
kanongjutning 6,65.

Marieberg (Stockholm),

patronfabrik A 4,650;— porslinsfabrik

4,400, 4,402; —tryckt
fajansfat A 4,402.

Mariedal (pappersbruk)

1,472.

Marienbriicke, Dresden

1,417.

Marienburg (Hessen), blå-

färgsverk 4,680.

Marienburg (Preussen),

slott, bygnadsstil

1,262.

Marienglas 3,50, 4,442.

Marienhausen, boktryc-

keri 1,546.

Marienhiitte, jernverk

4,82.

Mariette (egyptolog) 3, 3 2

.

Marin, O., fabrik för till-

verkning af trycksvär-

ta 1,603.

Marineglue 5,417.

Mariner (resande), om
skrifkonstens intryck

på vildar 1,47 9.

Marinette (magnet) 2,450.
Marinhjelmar 6,116.

Marinkanoner, franska,

bakladdningsmekanism
A 6,64; — jfr Sjöar-

tilleri.

Marinlim 5,417.

Marinoni (maskinfabri-

kant) 2,595; — gas-

kraftsmaskin 2,597;—
maskin för tryckning

af papper i långa banor

1,585; — snällpress

A 1,582, 1,584, 1,602.

Marion, fickursfabrik

6,245.

Mariotte (fysiker) 2,12,

2,112.

Mariottes lag 2,112, 4,20.

Mark, kölnisk 2,28.

Mark, linneväfveri 6,350.

Markering (stålpenns-

tillv.) 6,208.

Markeringspoletter (kon-

trollur) 6,238.

Marketeri (konstsnick.)

6,301.

Markgräfler (vinsort)

3,354.

Marknad 6,560.

Markneukirchen, fioltill-

verkning 2,520.

Markobrunn (vindrufs-

sort) 5,166.

Marks härad, väfveri

6,474.

Markscheider (grufbr.)

3,119, 3,138.

Markscheideri (grufbr.)

3,119.

Markscheidermatning
(grufbr.) A 3,12 0.

Marly, acklimatisation af

kaffebusken 5,7 6.

Marma, sågverk, timmer-

kran 3,424.

Marmont (marskalk; art.

hist.) 6,45.

Marmor 3,38, 3,43 o. f.,.

3,261, 4,434; — geno-

vesisk 3,48; — konst-

gjord 3,50; — parisk

3,43.

Marmorbreccia 3,45.

Marmorbrott, Carrara

3,43, 3,48 o. f.; —
grekiska 3,27; — Va-
sajone A 3,47; — jfr

Kolmården, Massa,
Monte altissimo, Pa-
ros, Pentelikon, Serra-

vezza, Tynos Skylakia.

Marmorsnitt (bokb.)

6,507.

Marmorstaden (Genova)

3,20.

Marmorsvarfning 6,307.

Marocko, se Marokäng.

Marokko, gummi 5,409;.— hampa som narko-

tiskt njutningsmedel

5,134; — skinn, se

Marokäng.

'

Marokkofår 3,386.

Marokäng (Marocko)

5,438, 5,450; — an-

vändt i bokbinderi

6,503, 6,504.

Marqvardt (boktryckare)

1,602.

Marraträ (färgämne)

5,490.

Mars (planet) 2,314.

Marsala, saltverk 3,209,

3,211.

Marsala (vin), alkohol-

halt 5,180.

Marsberg, koppartill-

verkning 4,198.

Marseille, kaffehus 5,75

;

— svafvelraffinering

4,552 ; tobaksfabri-

ker 5,128; — upplag*

af carraramarmor3,49.

Marsfältet (Paris; luftb»

hist.) 2, 1 3 4 ; — utställ-

ningsbygnad 1867

1,329.

Marsh, apparat för ar-

senikprof A 5,235.

Marshall, linspinneri

6,399.

Marshalsstål 4,121.

Marshvete 6,338.

Marskfår 6,352; — hol-

ländska 3,386.
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Marstrand, telegrafled-

ning 2,407.

Mars-Ultorstemplet, Kom
A 1,225.

Marsvin 3,273, 3,367.

Martial, San (helgon)

4,492.

Martialis (rom. skald)

1,441, 1,512.

Martin (musikinstru-

mentmakare) 2,535.

Martin (optiker) 2,326.

Martin, C. (konstruktör

af remapparat för tråd-

delning) 6,392.

Martin, S:t (dal i Pie-

mont), venezianskt ter-

pentin 5,404.

Martinez, J. (klingsmed)

6,128.

Martini (gevärskonstruk-

tör) 6,93.

Martini-henrygevär A
6,93, 6,94.

Martinique, acajugummi

5,410; — asfalt 3,198;— kaffeodling 5,80;— kaffets öfverföran-

de 5,7 6 ; — kakaoplan-

tager 5,99; — kanel-

kassia 5,212; — likö-

rer 5,162; — rosen-

trä 3,456.

Martino da Canale (krö-

nikskrifvare) 4,494.

Martius (resande) 1,72,

1,77.

MariiHi, van (fysiker)

2,352.

Marusjudsa (hvitlökerrs

namn på sanskrit)

, 5,205.

Marutzier, glasyr 1,113.

Maryland, tobak 5,115.

Marzacotto (glasyr)

4,361.

Mascarenerna, vanilj

5,214.

Masins (naturforskare),

om hästen 3,37 2.

Masjrokita (musik, instr.)

2,492.

Masker af papier-maché

6,493, 6,499.

Masker (ornament) 1,273.

Maskin, se Maskiner.

Maskinarbete 6,571.

Maskinblonder 6,473.

Maskinbygnadskonst A
6,1; — historik 6,2;— praktiska befor-

drare 6,10; — teore-

tiska befordrare 6
;
13.

Maskiner, betydelse 1,83,

6,5 71, 6,572; — enkla

6,2; — för kattuns

appretyr, se Kattun,

maskin för appretyr;
— för tegelformning,

se Tegelformningsma-
skin» .— för tvättning

af ull, se Ulltvätt-

ningsmaskin ; — för

utförande af mikrosko-
pisk skrift 2,65; —
hydrauliska A 2,182,

2,184; — indelning

6,8, 6,9 o. f., 6,28; —
pneumatiska (orgel)

2,544, 2,546; — sam-
mansatta 6,2.

Maskinfabrik, sachsisk

6,12; — Watt &Boul-
tons 6,4 ; — jfr Verk-
städer.

Maskinfabrikation 6,9,

6,36.

Maskinlära 6,13.

Maskinpapp 1,470.

Maskinpappersbruk
1,469.

Maskinpappersfabrika-

tion 1,464.

Maskinpress (boktr.)

1,572; — af Eickhoff

A 1,5 98; — dubbel
med kretsrörelse A
1,57 8; — enkel, af

König & Bauers sy-

stem A 1,5 7 7 ;
— infö-

rande i Sverige 1,601

;

— kretsrörelse A
1,574; — Marinonis

1,584.

Maskinpress (litogr.)

1,645, 1,659; — sjelf-

verkande 1,660.

Maskinrepslageri 6,411.

Maskinsal i Brockhaus'
tryckeri A 1,57 6; — i

Flinschs pappersfabrik

i Penig A 1,47 5; — i

Hartmanns verkstad
för maskinbygnad A
6,18.

Maskinsax 6,23.

Maskinskomakeri 6,531.

Maskinspetsar 6,473.

Maskinspik 6,16 7.

Maskinspiksfabrik 6,167.

Maskinsvarf 6,29.

Maskinsåg 6,2 86.

Maskintryck (boktr.)

1,585.

Maskinverkstäder, Chem-
nitz A 1,358.

Maskinväfstol 6,460,

6.46S.

Maslizer (guldsmed)

6,267.

Maso Finiguerra (koppar -

stickare) 1,630, 1,631.

Mason (stenograf) 1,513.

Massa (stad), marmor-
brott 3,43, 3,48.

Massauas hamn, inföding

på sin flotte A 1,117.

Massicot (färg) 4,665.

Mastatsjeh (böntribun i

moskén i Cordova)

1,246.

Master, Sveriges införsel

3,462; utförsel

3,458,3,460,3,461; —— utskeppningsorter

3,461; — — värde

3,459.

Mastikokora (mastixby-

ar) 5,398.

Mastix 5,397, 5,398,

5,412, 5,416, 5,482.

Mastixön 5,398.

Mastodont 1,4, A 1,6;— amerikansk 1,11.

Mastos (grek. dryckes-
kärl) 4,346.

Mastspiror 3,421.
Mastträd 3,421.

Masugn 4,81, 4,8 7, A
4,88; — brännmate-
rial 4,82, 4,106; —
inrättning 4,88.

Masugnsgas 4,106.

Masugnskrans 4,88; —
uppsättningsarbete A
4,89.

Masugnspipa 4,88.

Masurvirke 3,456.

Matarinrättning . (borr-

maskin) 6,32.

Matarkolf (varmluftsma-

skin) 2,602, 2,604.
Matarpump (ångm.)

2,579.

Matarrör (ångm.) 2,589.

Matartänder (symaskin)

6,487.

Mate (tesurrogat) 1,46,

5,95.

Matematik, fysikens

grund 2,11; — läro-

ämne i de arabiska

högskolorna 4,9 ;
—

studium, idkadt af e-

gypter, kineser, hin-

duer 1,23; id-

kadt af romarna 2,10.

Materia, organisering 5,7.

Materialism i bygnads-
stil 1,276.

Mathei (konstruktör af

väderbössa) 2,174.

Mathesius, J. (författare

af Sarepta eller Berg-
postillan) 2,568.

Mathias, maskin för ap-

pretering af halmhat-
tar 6,341, A 6,342.

Mathus (bygn.) 1,356.

Matilda (drottning),

bayeuxtapeten 6,457.

Matius, C. (rom. riddare),

trädgårdsanläggningar

1,66.

Matjord 3,288.

Matolja 5,226.

Matris (bokb.) 6,523; —
(boktr.) 1,539, 1,554,

1,588.

Matronaeum (basilika)

1,233.

Mattering (juvelerark.)

6,275.

Matthias Corvinus (ko-

nung af Ungarn), bok-

samling 6,503.

Matthisson, om eolshar-

pan 2,489.

Mattider, bestämda 1,39.

Mattor 1,131, 5,565,

6,453, 6,455, 6,464;— engelska 6,455; —
med dubbel väfnad

6,459; — med enkel

väfnad 6,455; — med
mönster, väfstol A
6,456; — sammetsar-
tade 6,459; — skot-

ska 6,459; — tryck-

ning 6,455; — tur-

kiska 6,459; — vene-

zianska 6,455.

Mattväfnåder 6,455.

Mauchampras (får) 3,386.

Maudslay (maskinfabri-

kant), supportsvarf

6,4; — verktygsma-
skiner, förbättring 6,9.

Maumené, väfstol 6,450.

Maunaloa, vindar 3,516.

Maundrell (tennknapps-

fabrikant) 6,316.

Maupertuis (fysiker) 2, 3 5

.

Mauritiusdslede France),

jernved 3,455 ;
— kaf-

fesurrogat 5,85 ;
— od-

ling af muskotträd

5,210; — tesurrogat

(fahamte) 5,96.

Maury (hydrograf) 1,166,

Tb. 3, 3,509, 3,513
;

3,516, 3,528, 3,529.

Mauser (bössmed), lås-

mekanism 6,89.

Mauteri, metod att vin-

na borsyra 3,231.
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Max (af Leuchtenberg),
j

galvanoplastiska för-
|

gyllningsarbeten 2,386. i

Maximilian (konung af

Baiern; telegr. hist.)

2,411.

Maximilian (kurfurste af

Baiern; eldvap. hist.)

6,82.

Maximilian I (kejsare;

de blanka vapnens
hist.) 6,109, 6,118.

Maximum, barometriskt

3,525.

Maximumtermometer
2,P>' ', A 2,558.

May^ (pastor), om göd-

r^.igsämnen 3,315.

Mayer, C. (fysiker) 2,91.

Mayer, J. E. (läkare) 2,4,

2,559, 2,562.

Mayerne, de (kemist)

4,14.

Mazarin (kardinal ; dia-

mantslipn. hist.) 3,266.

Mbayastammen, bostä-

der 1,53.

Meander(grek. ornament)

1,218, A 1,222.

Meaux, qvarn, målning

5,33.

Mecanismes å tabatiére

(bakladdningsgevär)

6,86.

Méchain (matematiker)

2,33, 2,36.

Mecheln, lädertapeter

5,541;— spetsar 6,47 3;— ullmarknader 6,350.

Medaljbrons 4,203.

Medaljer af koppar 4,219.

Medaljprägling 4,2 90.

Medeia (giftets hist.)

5,229.

Medelbarometerstånd

2,123.

Medelhafsländerna, trä-

varuexport 3,453.

Medelhafvet, de gamlas
åsigt om Svarta haf-

vets förhållande till

3,507 ;
— etesiska vin-

dar 3,518; — fordom
insjö 3,50 7; — för-

ening med Röda haf-

vet 1,146; — kuster,

relativ storlek 3,506;— saltgård vidA 3,208.

Medelkraft (krafternas

parallelogram) 2,2 0.

Medelpad, pappersbruk

1,472.

Medelskog 3,412.

Medeltidsmöbler 6.299.

Medeltidsskrift, historia

1,506.

Medeltidsstil 6,249.

Meder 1,142, 1,206,

1,207; —
• gafveltak

1,217; — handtverk
— 1,315; — kilskrift

A 1,499; — taktegel

1,208.

Medevivatten 4,30.

Medhurst, atmosferisk

jernväg 2,17 5.

Medicago 3,339; — sa-

tiva 3,339.

Medicin, egypternas kun-

skaper i 1,23; — läro-

ämne i de arabiska

högskolorna 4,9.

Medicinalförfattning, den
första 5,219.

Medicinaltaxa, den för-

sta 5,219.

Medicinglas, recept

4,508.

Medien, se Meder.

Medikament 5,216, 5,225.

Medinet-Abu (by) 1,201,

1,202.

Medio-twist (halfvarps-

garn) 6,388.

Medtagare (svarfstol) A
6,311.

Meer, van der (målare),

målningar på fajans

4,373.

Megaceroshibernicus 1,8.

Megalofotografi 4,624.

Megaterium, fynd från

qvartärformatkmen

3,16; — skelett 1,4,

A 1,5.

Mehemed Ali, indigood-

lingens införande i

Egypten 5,493; —
luxorobelisken 2,58.

Meidinger (professor),

ugnskonstruktion A
5,379, 5,381; — an-

ordning för dragets

reglering A 5,381.

Meidun, pyramid 1,199.

Meifried, blåsinstrument

2,526.

Meikle, tröskmaskin

3,312.

Meilen (Schweiz), pål-

bygnader 1,58.

Meinert (köpman), fabrik

för beredning af hval-

tran och guano 3,577.

Meissen, borggrefvar

3,89.

'

Meissen, domen 1,262;— porslinsfabrik 4,37 7,

4,379, 4,396, 4,427,;

4,681 ; — — kände- 1

laber A 4,380;

vas A 4,396.

Meissner, brunkolsgrufva

3,182, 3,195.

Mejico, beredning af aga-

vepapper 1,439; —
bildskrift 1,486; —
bomull 6,3 5 4 ; — chok-

lad 5,100; — färg-

konst 5,482; — gruf-

fält 3,157, 3,163; —
guld 4,296; — indigo

5,493;— jalappa 5,22 3;— kakaoodling 5,9 7,

5,9 9; — knifvar från

stenåldern 1,89; —
knutskrift 1,482, 6,416;— koppar, surrogat

för jern 4,191; —
kryddpeppar 5,20 7 ;

—
kultur 1,142, 1,143;
— köttextrakt 5,247;— manuskript, frag-

ment A 1,487; —
mynt 1,131; — obsi-

dian 3,36; — pima-
stammen 1,52; — pla-

tina 4,32 0; — silfver-

bergverk 4,253, 4,262,

4,263; — sockerrör

5,50; — soda 4,459;— svafvel 4,547; —
svärdsklingor af kop-
par (fornfynd) 1,98 ;

—
tenn 4,240, 4,242; —
teocalli A 1,186; —
tygtryck 5,518; —
upptäckt 1,26; — ur-

befolkning, fortskaff-

ningsmedel 1,120; —— räknekonst 1,134;

vapen 1,107; —
vanilj 5,214, 5,223;
— jfr Centralamerika.

Mejico Nya, silfvermalm

4,300.

Mejikaner, se Mejico.

Mejsel 3,20, 6,23,6,197.-

Mekanik (piano) 2,500;
— engelsk A 2,502;— för upprättstående

instrument A 2,504;— nedåt slående A
2,505.

Mekaniken, afhandling

om 6,15.

Mekaniker, svenska 6,15.

Mekka, bruk af kaffe

5,75.

Mekkabalsam 5,405.

Mekonin 5,133.

Mekonsyra 5,12, 5,133.

Mekran, indigo 5,4 9 2.

Melafyr (bergart) 3.15,

A 3,17, 3,32, 3.34.

Melafyrmandelsten
(bergart) 3,34.

Melaleuca, tasmaniskt te

5,96; — virke 3,4 5 5.

Melanchton (boktr. hist.)

1,546.

Melanglans (malm) 4,2 6 3;— sammansättning

3,93.

Melanit 3,251, 3,252.

Melass (sirap) 5,53, 5, G8,

5,70; — spritbered-

nirjg 5,159.

Melbourne, guld 4,301.

Melerio (juvelerare)

6,272.

Melilotus 3,340.

Melis (socker) 5,49, 5.69.

Melisformar (sockertillv.)

5,68.

Mellanfrottörer (spinn.)

6,397.

Mellanförspinnare

(spinn.) 6,397.

Mellanförspinnmaskiner

6,383.

Mellanguld 4,315.

Mellanjagt 3,468.

Mellanmaskiner 6,8.

Mellanslag (boktr.) 1,558,

1,564.

Mellanstycken (jordborr)

3,64.

Melloni (fysiker) 2,13.

Melnik, vinodling 5,166.

Melolontha 3,415.

Melon 3,348.

Melon (drufsort) 5,168.

Melonträd 1,34, A 1,35.

Melos, tranor 1,48.

Melsen, ljustillverknings-

metod 5,283.

Membrana (pergaments-
papper) 1,440.

Memel, längd, jemförd
med andra floders A
3,504.

Memel (stad), lin 6,36 0.

Memfis, boningshus

1,335; — väfverier

5,481.

Memfispyramiden, den
stora 2,25.

Memmingen (kloster), det

första kända träsnitt

1,605.

Memnonspalatset, Aby-
dos 1,201.

Memnonsstoder 1,201.

Menaisundet, tunnelbron

A 1,417, 1,418.
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Menate (halmknippe)

0,339.

Mendesios den yngre,

om gifter 5,229.

Mendier (plastiker) 6, 2 6 8

.

Mendozaöarna, bostäder

1,60.

Menekrates (rom. läkare),

diakylonplåster 5,218.

Menes, tempel 1,200.

Menesjvin 3,357.

Mengs (emalj ör) 6,270.

Menhirs (stenpelare)

1,180.

Ménier, chokladfabrik,

5,101.

Menispermin, ölförfalsk-

ning 5,198.

Menispermum cocculus

5,238.

Menkeres, pyramid 1,200.

Menniskan, första upp-
trädande 1,12, 1,14;— härkomst 1,5 ;

—
lefnadsperioder 6,588;— plats i naturen 1,4

;

— slägtskap med apan

1,6; — jfr Mennisko-
slägtet.

Menniskofigur af bränd
lera, funnen i Nils

deltaland 4,339.

Menniskohår, styrka

3,493.

Menniskokött, födoämne
1,33.

Menniskolemningar 1,8.

Menniskoraser 1,15.

Menniskoskelett A 1,8,

1,12.

Menniskoslägtet, forntid

1,12; — hemort 1,14;— kulturhistorisk ut-

veckling 1,1 o. 1; —
ålder 1,8, 1,13; — jfr

Menniskan.
Menniskoätande, se Kan-

nibalism.

Mentel, Johann (bok-

tryckare) 1,530, 1,533,

1,544.

Mentha crispa 5,299.

Mentor (konstnär ; lerva-

rutillv. hist.) 4,345.

Menzel, A., facsimile ef-

ter en pennteckning
af A 1,604; — illu-

strationer 1,616 ;

träsnitt efter A 1,615.

Meran (Österrike), ter-

pentintillverkning

5,404.

Mérantier, tillverkning af

mönsterpapper 5,552.

Mercator (kartritare)

1,151.

Mercers lösning för en-

levagetryck 5,530.

Mercurius (planet) 2,312.

Mercurius (rom. gudom-
lighet) 3,275, 4,250;
— jfr Hermes.

Mercurius dulcis 4,2 51,

4,258; — vivus 4,251.

Mergborre, allmän 3,414.

Mergel 3,15, 3,16,3,320,
4,440.

Mergeljord 3,285, 3,286.

Mergellager 3,14; —bi-
tuminösa 3,15.

Mergellera 4,407, 4,414.

Mergelsandsten 3,57.

Mergstråle (virke) 3,431.

Meridiancirkel 2,305; —
påobservatorieti Paris

A 2,306 ;
— Repsolds,

i Pulkova A 2,304,

2,305.

Merino (tygsort) 6,353,

6,437.

Merinofår 3,366, 3,386,

6,351; — ull 3,369.
Merinorödt 5,514.

Merkantilsystem 6,56 7.

Merkelbach & Stadel-

mann, tillverkning af

slipstenar 6,136.

Mermilliod, metod för

kniftillverkning 6,132.

Meroe, pyramider 1,202;— tempelbygnader
1,201.

Merrimac (pansarfartyg)

2,601.

Mersenne (matematiker
och filosof), konkava
spegelns användande
i teleskopin 2,309; —
Universalharmonie, af-

bildning af fioler 2,515.

Mersey, kanal till Trent

4,390.

Merz (optiker) 2,257,

2,269, 2,305; — insti-

tut i Miinchen 4,485.

Merz und Söhne, mikro-

skop 2,327.

Mesapios (Beotien; te-

legr. hist.) 2,402.

Mesjids (moskéer) 1,244.

Mesopotamien, mono-
teism 1,142.

Messias (oratorium af

Handel) 2,524.

Mes sina, katedral 1,252.

Messing 3,86, 4,150,

4,201, 4,220, 4,272,

6,316; — gjutgods

4,224; — legeringar

4,220; — ordets här-

ledning 4,220; — röd

4,221.

Messingsskruf, använd i

tryckpress 1,571.

Messingstråd 4,224.

Messingsugn A 4,22 2.

Metagelatin (surrogat för

kollodium) 4,614.

Metakromatypi 1,6 70.

Metall (blyhaltigt tenn)

4,248; — gul 4,221;— kalybisk 4,78; —
korintisk 4,202; —
svartstål för A 6,313;— jfr Metaller.

Metallarbetare 6,560; —
de äldsta 6,247.

Metallbearbetningsma-

skin 6,9, 6,2 7.

Metallbleck 6,195.

Metallblåsinstrument af

Sax, Paris A 2,52 7.

Metallborrmaskin 6, 1 .

Metaller 4,38; — an-

vändning 4,4 ; i

tryckkonst 1,526; —
betydelse som kultur-

medel 4,59; — famil-

jer 4,39; — förvand-

ling (alkemi) 4,7, 4,11

;

— gedigna 3,11,3,92;— lätta 4,38; — o-

ädla 4,38; — råämne
för svarfstolen 6,307;— tunga 4,38; — ut-

dragande och bearbe-
tande 1,38; — ädla

1,77,4,38, A 4,260; —— polering 6,275; —— värdemätare 6,592

;

— jfr Brons, Jern-

malm, Koppar, Malmer.
Metallgjutning 4,127.

Metallknappar 6, 3 1 6

,

6,317.

Metallmanometer, Bour-
donsA2,120;— Schaf-

fers A 2,121.

Metallmoaré (blecksl.)

6,204.

Metallmynt 4,274.

Metallografi 1,625.

Metalloider 4,38 ;— olika

slag 4,39.

Metalloxider 5,3; — vid

glastillverkning 4,486.

Metallpatron (svarfstol)

6,311.

Metallsaker 1,7 7.

Metallskrifning (boktr.)

1,548.

Metallskrufvar 6,17 6.

Metallskulptur 6,253.

Metallslageri, maskin
4,656.

Metallspeglar 2,228.

Metallstift (skom.) 6,532.

Metallsträngar 6,552.

Metallsvart 5,515.

Metalltermometer 2,557;— Breguets 2,558.

Metalltryckare 6,307.

Metalltråd 6,351.

Metalltrådsskjorta

(rustn.) 6,111.

Metalluppdragning
(blecksl.) 6,203.

Metallurger, svenska

4,146.

Meteorjern 4,80.

Meteorograf 2,554, 2.,555.

Meteorologi 2,554, 3,282,

3,527; — uppgift

2,552; — utbildning

1,154.

Meteorsten 2,106.

Meter (mått) 2,37, 2,38,

A 2,39; — indelning

2,37; — längd 2,36.

MetersystemA 2,22, 2,3 6.

Metius, A. (optiker)

2,298.

Metius, J. (optiker)

2,299.

Metkrok 3,553, 3,596 ;
—

Newtons A 3,596; —
tillverkning 3,596.

Metronom, Mälzels 2,98.

Metrosideros vera 3,455.

Mette (trädgårdsmästare)

3,348.

Metteur en pages (boktr.)

1,565.

Mettlach, fajansfabrik

4,396.

Metyl 5,500.

Metylalkohol 4,644,

5,355; — egentlig vigt

5,355; — koknings-

punkt 5,355.

Metylanilin, apparat för

beredning A 5,501.

Metyljodid 5,500.

Metylrosanilin 5,500.

Metz, anstalt för glas-

målning 4,541; —
krutbruk 4,631; — to-

baksfabriker 5,128.

Meurice, se Froment-
Meurice.

Meuseler, säkerhetslam-

pa A 3,132.

Mey, van der (stereoty-

pins hist.) 1,588.

Meyenberg, se Konrad
v. M.
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Meyer (gjutstålsfabri-

kant) 4,120, 4,125.

Meyer (kemist), hydro si-

derum 4,40.

Meyerbeer 2,377, 5,238.

Mezöhegyes (stuteri)

3,376.

Miask, spirkristall 3,259

;

— tandturkoser 3,2 5 3;— topaser 3,250; —
ädelstenar 3,251.

Michaelson, J., Liljehol-

mens ljusfabrik 5,278.

Michelangelo (målare,

bildhuggare, arkitekt)

A 1,173, 1,271, 3,44,

3,46.

Michigan, jernglanslager

4^86.

Mid*delburg, glassliperi

2,32 3; — teleskopets

uppfinning 2,297; —
uppbränning af kryd-

dor 5,210.

Middlepark (stuteri)

3,376.

Midsommarsråg 3,32 8.

Mieg (kemist), förtjenster

om tygtrycket 5,522.

Mieg, se Fischer & M.
Mies, bergverk 3,88.

Miguel, San (ö), frukt-

odling 3,349.

Mihrab (bönrum i moskén
i Cordova) 1,246.

Mikael (erkeengel; foto-

grafi på trä) A 4,6 23.

Mikael, S:t (kyrka i

Hildesheim) A 1,236,

1,238.

Mikrogeologi 2,330.

Mikrografi (fotogr.) 4,624.

Mikrometer 2,307, A
2,308.

'Mikrometerskruf 2,46.

Mikroskop A 2,318, 4,47;— användning 2,32 7,

2,329; — aplanatiskt

2,327; — Chevaliers

A 2,323; — elektriskt

2,390; — enkelt A
2,319, 2,320; — för

tre åskådare A 2,324;— historia 2,323; —
reflekterande 2,326;— sammansatt A
2,321, A 2,322; —
uppfinning 2,319; —
jfr Solmikroskop.

Mikrotypi (fotogr.) 4,612.

Mil 2,25, 2,32.

Mila, se Kolmila, Ligg-

mila, Resmila.

Milano, katedral 1,262;

— San Ambrogio (kyr-

ka), ålder 1,2 38 ;
— San

Lorenzo (kyrka), ålder

1,234; — torkinrätt-

ning för silke 6,36 6; —
tryckning af den första

grekiska bok 1,551.

Milbank-Amsler (gevärs-

konstruktör) 6,94.

Miletos, kultur 1,144.

Mill, Stuart, (förfäktare

af handelsfriheten)

6,594.

Millar (major), ammuni-
tionsvagn 6,55.

Millefiori (glassort) 4, 5 2 7

.

Miller (kemist) 2,2 57.

Miller (mekaniker) 5,52 0.

Miller (musikinstru-

mentmakare) 2,507.

Miller, F. (konstgjutare)

4,218.

Millesima (mått) 2,32.

Milletia 3,454.

Milliare (mått) 2,32.

Milligram (vigt) 2,37.

Millimeter (mått) 2,37.

Millner & Son (kassa-

skåp sfabrikanter)

6,165.

Millner, T. (kassaskåps-

fabrikant) 6,163.

Milly, de (tvålfabrikant)

5,278.

Miltiades (vapnens hist.)

6,39.

Mimbar (predikstol i mo-
skén i Cordova) 1,24 6.

Mimosa cineraria 5,515.

Mina (grek. vigtmått)

2,26.

Minaret 1,248, 1,293.

Minas geraes, diamant-
grufvor 3,2 39.

Minden, grufbrytning

3,87.

Mine du Lac (Amerika),

qvicksilfverafkastning

4,253.

Mineral 3,9; — kristal-

liserade 3,11.

Mineralblått 4,665.

Mineralgifter 5,229.

Mineralläder 5,453.

Mineralogi 2,3, 4,24; —
använd vid landtbruk

3,282; — uppblomst-
ring 1,153.

Minerva (rom. myt.)

3,275; — jfr Atene,
Pallas Atene.

Mineur, C. G-. (tapetfa-

brikant) 5.55 0.

Mineurplog 3,301.

Mingdynastin (kines,

porslinstillv. hist.)

4,351.

Mingreler 1,19.

Miniatores (siratmålare)

1,548, 4,665.

Miniatyrbygnad 6,268.

Miniatyrkonst 6,267.

Miniatyrmåleri 6,2 7 9.

Miniatyrmålningar 6,503.

Minié (gevärskonstruk-

tör) 6,83.

Miniékula 6,83; — rysk

A 6,82.

Minimalembrasyr (ka-

non) 6,59 ; — Grusons
lavett A 6, 5 9 ;

— Schu-

manns lavett A 6,58.

Minimumtermometer
2,557, A 2,558.

Minium (mönja) 4,665.

Minnesmärken af egyp-

tisk bygnadskonst

2,58.

Minnesvårdar, kineser-

nas 1,188.

Minton, maj olikafontän

A 4,391; — maskin
för pressning af tegel-

och golfplattor 4,392.

Minuskelskrift 1,505.

Minut 2,32.

Minutvisare 6,2 22.

Minx, skinn 3,4 96.

Miocengrupper 3,16.

Miotti (glasfabrikanter)

4,493, 4,494.

Mirbanolja 5,350, 5,499.

Miscellanea curiosa (tid-

skrift, utgifven af aca-

demia-caesarea-leopol-

dina) 4,21.

Mischio (marmorsort)

3,45.

Miserable (kakaoskal)

5,102.

Miséricorde (dolk) 6,120.

Misokapnos (bok mot to-

baken af Jacob I) 5 , 1 8

.

Missier grande (sbirr-

chef) 4,493.

Missionärer, förtjenster

om böckers spridning

1,592.

Missiritobak 5,115.

Missisarer, höfding, om
jordbruket 3,268,

3,269.

Mississippi, deltaland,

taxodieskogar 1,12; —
längd, jemförd med
andra floders A 3,504.

Mississippibron, S:t

Louis 1,424.

Mistel 3,401.

Mitcham, lavendelolja

5,295.

Mitchel (direktör för en
acklimatisationsträd-

gård) 3,367.

Mitis (färgfabrikant)

4,675.

Mitrailleuse de Meudon
6,66.

Mitraljös 6,66 ;
— fransk

med laddningsmeka-
nism A 6,67;

med lavett A 6,66; —
Montignys A 6,68, A
6,69.

Mitridat (motgift) 5,218,

5,230.

Mitridates den store (ko-

nung af Pontus; gif-

ternas hist.) 5,230.

Mitridates Yl Eupator
(läkarkonstens hist.)

5,217.

Mitscherlich (kemist)

4,32, 4,34, 4,35, 4,45.

Mittel (stilprof) 1,552.

Mittelbrock (bokb.)

6,514.

Mittelbrock (lås) 6,151.

Mittelbrockbesättning

(lås) 6,152.

Mittelgebirge, brunkols-

grufva, brand 3,195.

Mittelmeer, af Böttger

3,531.

Mittenwald, fioltillverk-

ning 2,518.

Mitterer (professor), rull-

och stjernpress 1,656,

1,658.

Mittlers grönt 4,671.

Mittra (knif) 6,131, A
6,133.

Mixed-spice (förfalskade

kryddor) 5,216.

Mixtur (medikament)

5,217.

Mixtur (orgel) 2,541,

2,545.

Mjeltbrand (husdjurs-

sjukdom) 3,365.

Mjärd (fiskredsk.) A
3,596, A 3,597.

Mjärdeläger (fiske) 3,597.

Mjöd, beredning i Polen
och Ryssland 5,143

;

— hos de gamla ger-

manerna och nord-

borna 1,45.

Mjöl, beståndsdelar 5,35.

Mjöldrygor 3,329.

Mjölk, beståndsdelar

5,17; — koncentre-
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ring 5,255; — rus-

dryck 1,45 j — sur

5,443.

lijölkboskap 3,381; —
afkastning 3,369.

Mjölkglas 4,509.

Mjölkkor, afkastning

3,369.

Mjölkprofvare 2,89, 2,90.

Mjölkrut 0,46.

Mjölksaft 5,418.

Mjölksocker 5,17, 5,44.

Mjölksyra 5,12, 5,36; —
sammansättning 5,142.

Mjölksyrejäsning 5,142,

5,195.

Mjölqvarnar 2,187.

Mjölökor (sjukdom hos
säd) 5,86.

Moabit (Tyskland), jern-

verk 6,11.

Moarering (väfn.) 6,467.

Mookasten 3,260.

Mod i klädedrägt 1,80 ;
—

uppkomst 1,71, 1,79.

Modane, Mont-Cenistun-
nelns begynnelsepunkt

1,404.

Modeller (gjutn.) 4,130;— upphöjda (tygtr.)

5,528.

Modellj ern 4,99.

Modena, Mcoletto da
(målare och koppar-

stickare) 1,631.

ModeratörlampaA 5,318,

5.319.

Moderlut (hafssalt)3,211;

— (sodaberedn.) 4,467;— (svafvelsyretillv.)

4,557.

Modius, (rom. spanmåls-

mått) 2,27.

Moeris, se Amenemeha
III.

Mognin (symaskinens
hist.) 6,47 9.

Mogul, Stora (diamant)

3,246.

Mogul, Stora (ind. bygn.
hist.) 1,192.

Mohair (ullsort) 6,353;— (tygsort) 6,435.

Mohairget 6,394.

Mohr, om vinodling och
vinberedning 5,175.

Moia (bränsleämne)

3,170.

Moigno (fysiker och ma-
tematiker) 2,293.

Mokassin (fotbeklädnad)

1,70.

Mokeijas (kaffehyddor)

5,78.

Mokka, kaffe 5,7 6, 5,81;— kaffeplantager 5,78.

Mol (knappnålstillv.)

6,190.

Moldau, ozokerit 5,352.

Moldenhauer (tändsticks-

fabrikant) 4,5 90.

Molekylarkrafter 2,16.

Molekyler 2,15, 4,41.

Moleschott [orätt i texten

Moleschot] (fysiolog),

om kaffets verkningar

5,86; — om teets verk-

ningar 5,94.

Moleskin (väfn.) 6,438.

Molett (valsmaskin för

tygtr.) 1,67 5, 5,527.

Molettpressar (spinn.)

6,383.

Molin (bildhuggare), bäl-

tespännare och fontän

4,404.

Molinders mila 3,446.

Möller (arkitekt) 1,281,

1,326.

Mollskala (musik) 2.469.

Moln 2,552.

Molnagat 3,261.

Molochites (malakit)

3,254.

Moluchia 5,215.

Molukkerna, ambra
5,403; — dammar-
harts 5,399; — ka-

kaoodling 5,98; —
kateku 5,446 ;

—
kryddhandel 1,153; —
kryddnejlikor 5,208;— muskotträd 5,210;— naniträd 3,455; —
palmsocker 5,72; —
pepparodling 5,20 7.

Molybden 4,39.

Molybdenblyspat 3,96,

4,227.

Molybdensyra 4,24, 4,43.

Molybdos (Homeros' be-

nämning på bly) 4,225.

Momia (harts) 5,134.

Momma, P. (boktryckare)

1,600; — det första

stilgjuteriet i Sverige

1,602.

Momordica elaterium,

frömjölskorn 2,332.

Mompiqueira(träd) 5,419.

Monad (infusionsdjur)

2,336.

Monge (matematiker)

2,33, 2,241, 2,413.

Mongoler 6,108;— bostä-

der 1,55; — bygnads-

konst 1,188; — folk-

typ A 1,1; — höiiig-

het 1,127; — passiv

ras 1,22; — religion

1,137; — smide 1,105;— tegelte 5,92; —
transportmedel 1,120

;

— verldsvälde 1 146.

Monitor 2,600,4,142; —
John Ericsson för an-

kar å Stockholms ström
A 4,142 ; på sta-

peln å Motala verkstad

A 4,141.

Monnet (kemist) 4,40.

Monodora myristica

5,211.

Monokord (musikinstr.)

A 2,467, 2,492.

Monoliter 3,19.

Monoteism 1,139, 1,142.

Monreale (kyrka vid Pa-
lermo), väggparti A
1,252.

Monsterpressar (boktr.)

1,580.

Monstranser (ornamen-
tik) 1,265.

Monsuner (vindar) 3,518.

Mont Cenis, jernväg A
1,403 ; — tunnel 1,402,

3,25; — — borrning
A 3,25; — — kom-
pressionspumpens an-

vändande 2,173.
Mont du diable, qvicksilf-

verafkastning 4,253.

Mont-Abu, Timala-Sas
tempelförhall A 1,195.

Montagne, La, vinodling

5,180.

Montalembert (markis

;

eldvap. hist.) 6,47.

Montana, värde af er-

hållet guld och silfver

3,164.

Monte altissimo, mar-
morbrott 3,44.

Monte Cassino, medicin-

ska skolor 5,218.

Monte Cerboli, trakten,

före 1778 A 3,230 ;
—

Larderello (borsyrefa-

brik) A 3,231.

Monte Eazzo, serpentin

3,51.

Monte Eosa, flyttblock

af serpentin A 3,51.

Montefiore, Levi &Comp.
(fabriksfirma) 4,182.

Montefunras (nötbosk.)

3,381.

Montelimart, mulbärs-
träd 3,3 6 «.

Monterotondosjön (Ita-

lien), borsyra 3,232.

Montevideo, köttex-

traktsfabrik 5,248; —

-

utförsel af tasajo 5,251.

Montezuma II (skrtfk.

hist.) 1,486, 1,487.

Montgelas (baxersk mi-
nister; telegr. hist.)

2,411.

Montgolfler, E. (luftseg-

lare) A 2,129, 2,130,

2,135, 2,199; — hy-
draulisk vädurA 2, 2 .

Montgolfler, J. (luftseg-

lare A 2,129, 2,130.
Montgolfierer A 2,135.

Montgomery (guttaper-

kans hist.) 5,430.

Monthey, flyttblock A
3,31.

Montigny, se XDhristophe

& M.
Montigny-mitrailleur

6,67, A 6,68, A 6,69;— jfr Mitraljös.

Montmorency, Anne de
(porslinstillv. hist.)

4,370.

Montpellier, medicinsk
skola 4,10.

Monument, romerska

1,225; — vid S:t Be-
my 1,226.

Moosseedorf, pålbygna-
der 1,58.

Mora (Dalarna), syma-
skinstillverkning 6,48 1.

Morais (begrafningsplat-

ser) 1,179, 1,194.

Moras, bildning 3,507.

Mordants (betor) 5,507.

Mordiglione (porfyrart)

3,33.

Mordoré (färg) 5,516.

Morel (bokbindare) 6,507.

Morer, bygnader 1,246;— gitarr 2,491; —
hästar 3,374 ; — landt-

hushållning 3,278; —
lervarutillverkning

4,357; — ornamentik

1,249, 1,251; — pap-

per 1,442 ; — risodling

3,331; — jfr Araber,

Islam, Muhamedaner.
Morey (kautsjufabrikant)

5,423.

Morey (konstruktör af

symaskin) 6,479.

Morfin 5,14, 5,132, 5,225,

5,239.

Morgan, ljusgjutningsma-

skin A 5,285, 5,289.

Morgan (mekaniker)

2,574.
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Morges, pålbygnader

1,58.

Morghen, E. (kopparstic-

kare) 1,632.

Morin (befordrare af ma-
skinbygnadskonst)

6,13.

Morin (färgämne) 5,4 94.

Morin (general), om luft-

vexling 5,392.

Morion (bergkristall)

3,258, 3,259.

Morion (hjelm) 6,116, A
6,117.

Moripa 3,473, 3,488.

Moritz (af Oramen; eld-

vap. hist.) 6,41.

Moritz (af Sachsen), jern-

sko 6,114, A 6,117; —
(mikroskopets hist.)

2,324.

Morknlla A 3,490.

Morlacker, vagnar 6, 3 2 5

.

Morlaix, tobaksfabrik

5,128.

Morland, språkrör 2,465.

Morlok, fajansugn 5,37 0,

A 5,371 ; — mantelugn
A 5,375.

Mormorsgrufvan vid At-

vid, djup 1,404.

Morot 3,334, A 3,346,

3,360, 5,85.

Morphium, se Morfin.

Morse (fysiker) 2,14, A
2,423, 2,424, 2,428,

2,448; — elektrisk

skrifmaskin A 2,427;— elektromagnetisk

telegraf 2,410, 2,424;— telegrafiskt alfabet

.A 2,428.

Morsey, valstrycks-

maskin 5,520.

Morus tinctoria 5,494.

Morveau (kemist) 4,2 7.

Mos (medikament) 5,22 6.

Mosaik, mosaiker 1,66,

1,243, 3,263, 4,653,

6,250, 6,305; — orna-

mental 1,243; — San
Marcokyrkans 4,4 9 6

;

— uppfinning 3,19.

Mosambik, kaffesurrogat

5,85; — kopal 5,396.

Mosander (kemist) 4,35.

Moscheles(pianist)2,504.

Moschel-Landsberg, ci-

nober 3,96; — silfver

4,262.

Mosel, skifferbrytning

3,29;— stenbrott 3,27;— vin 5,166, 5,180; —— alkoholhalt 5,180.

Moseley (befordrare af

maskinbygnad skon-
sten) 6,13.

Mosengeil, F. (stenograf)

1,513.

Moser (professor), stereo-

skopbilder 2,293.

Moses 1,520; — om blyet

4,225; — om hebre-

ernas kunskaper 2,9;— om kasjolongen

3,260; — om mått
och vigt 2,7 7; — om
rökelse 5,292; — om
trumpeten 2,523; —
om väfda och brode-

rade förhängen 5,540;— (skrifk.hist.) 1,498;
— staf 3,104; — sten-

taflor 1,437; — jfr

Hebreer, Israeliter,

Judar.

Moské, Amrus, bygnads-
stil 1,244, 1,247; —
Cordova, plan 1,244,

1,248; detaljer

A 1,245; — Damaskus
1,247; — Ibn-Tulun

1,247; — Jerusalem

1,247, 1,248; — Ta-

briz 1,244; — jfr Dja-

mis, Mesjids.

Moskitos 1,37, 1,38; —
rök som skyddsmedel
mot A 1,38.

Moskusoxe 1,11, 3,273.

Moskva, Ivan Yelikis

torn A 1,241, 1,242;
— klockor 4,209; —
porslinstillverkning

4,398; — tapetfabrik

. 5,550.

Mosler (drufsort) 5,168.

Mossagat 3,261.

Mosse, högland 3,170.

Mossy (urmakare) 6,236.

Mossynoiker (messin-

gens hist.) 4,220.

Motala, mekanisk verk-

stad 6,16; — —
monitorn John Erics-

son på stapel A 4,141

;

— pappersbruk 1,47 2.

Motala ström 6,4 74.

Motay, Tessié de, apparat

för syrgasberedning

5,342.

Moteldar(skogssk.) 3,413.

Motgifter 5,242.

Mothes (arkitekt), restau-

rerad framställning af

teoeallin vid CholulaA
1,183; af teocal-

lin i Mejico A 1,186.

Motor 2,6 §8; — elektro-

magnetisk 2,397; —
— Pages A 2,399.

Mottagare (boktr.) 1,57 7.

Mottagningsapparat (te-

legr.) 2,420.

Motte-Aignan, de la (gu-

vernör i Cayenne), kaf-

feplantering 5,7 7.

Moulineringsmaskin (sil-

ke) 6,365.

Mount Alexander (Au-

stralien), guldfynd

4,301.

Mountford (porslinsfabri-

kant), parian 4,392.

Moussy, vin 5,180.

Moustier (Frankrike), fa-

jansfabrik 4,366.

Mouton (astronom) 2,31;— Observationes dia-

metrorum 2,32.

Mozart (målare) 6,268.

Mozart, "W. A. 1,123,

A 2,461, 2,490, 2,494,

2,504, 2,524.

Msjiboer (afr. folkstam),

nattläger 1,51, A 1,52.

Mudar (harts) 5,412.

Mudar gutta (guttaperka)

5,433.

Muddet (opium) 5,131.

Mudlach (maskinfabri-

kant) 6,294.

Muette, La (slott), luft-

resa från 2,136.

Muffel för bränning af

porslin 4,431; — för

zinkdistillering A
4,157.

Muffelugn för bränning
af emaljfärger och för-

gyllning A 4,431.

Mufflon, se Mufflonfår.

Mufflonfår 3,385, 6,352.

Muhamedaner, den gröna
färgens betydelse

5,482; — kaffedryc-

kens ursprung 5,74;— ornamentik 1,249;— tobakens ursprung

5,105; — jfr Araber,

Islam, Morer.

Muheddin (utropare af

muhamedanernas bö-

nestunder) 1,246.

Muhlhausen, arbetarbo-

städer A 1,349, 1,350,

6,577, A 6,579; —
färgfabrik 4,682; —
tygtryckeri 5,519.

Miihlheimr zinkblende

4,158.

Mula 3,3 72.

Mulbete 3,416.

Mulbärsträd 3,351, 3,359;;

— Montelimart 3,360»

Mulegarn 6,388.

Mule-jennymaskin, se

Mulemaskin.
Mulemaskin (mule-jenny-

maskin, mulespinnma-
skin) 6,4, 6,374, 6,375 r

6,385; — nyare kon-
struktion A 6,386; —
sjelfverkande 6,387.

Mulespinnmaskin, se

Mulemaskin.
Mull (tygsort) 6,388.

Muller (knappnålsfabri-

kant) 6,193.

Muller (stereotypins

hist.) 1,588.

Muller (tapettillv. hist.)

5,544.

Muller, I. (musikinstru-

mentmakare) 2,526,

2,531.

Muller, M. (musikinstru-

mentmakare) 2,496.

Mullerdosor 6,499.

Mullvadsfett, läkemedel

5,227.

Mullvadsplog 3,301.

Mulsjuka (husdjurssjuk-

dom) 3,365.

Multiplikator, • Schweig-

gers elektriska A
2,390, 2,416.

Multum (tygsort) 6,353*

Mulåsnor 3,37 2,A 3,37 5 ;— förekomst 3,364;
— som dragare 6,325.

Mumblingshammare för

stångjernssmide 4,92,.

A 4,93.

Mumma (dryck) 5,187;— braunschweig-, al-

koholhalt 5,198.

Mumme, Chr. (bryggare)

5,187.

Mimenen, Aukirche

1,281; glasmål-

ningar 4,540; — Ba-
variastatyn A 4,2 17 r

4,218; — glasmåleri-

anstalt 4,540; — —
smältrum A 4,539;—
glaspalats 1,329; —
glyptoteket 1,280, A
1,281; — litografisk
anstalt 1,654, 1,656 >— Ludvigskyrkan

1,281; — möbelsnic-

keri 6,305 ; — optiska

institutet 2,269, 2,306,

4,485; — Senefelders-

staty A 1,657 ;— soln-
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hofensten 1,649 ;
—

statygjuteri 4,216; —
tillverkning af brons-

färger 4,655; — till-

verkning af guld- och
silfverpapper 5,551;
— tillverkning af loko-

motiv och skenor 4,1 3 9;— tillverkning af må-
larpenslar 6,552; —
träsnidarkonst 1,615;— ölbryggning 5,195.

Muncke (fysiker) 2,416.

Miinder(guldsmed)6,2 68.

Mundjit (färgämne) 5,488.

Mundloch till en stoll

(grufbr.) A 3,108,

3,109.

Mungiga (musik, instr.)

2,534.

Mungo 6,354.

Munharmonika 2,534.

Munkfors, jernverk A
4,145, 4,146.

Munklikör 5,162.

Munksjö, pappersbruk

1,362, A 1,363, 1,472,

1,477.

Munkskrift 1,506, A
1,507, 1,550.

Munktell, J. T. (anläg-

gare af mekanisk verk-

stad i Eskilstuna) 6,16.

Munlack 5,415.

Munsten, Peter (kling-

smed) 6,128.

Ministern, Aachen 1,236;— Strassburg A 1,256,

1,261, 1,291.

Munstycke på brand-

spruta 2,210.

Munstycke på hjelm

6,112.

Miintzthalsras (nötbosk.)

3,381.

Mur, kyklopisk, i nejden
af Suna A 1,180.

Murad II (sultan), förbud
mot offentliga kaffehus

5,75.

Murano, glasfabriker

4,492, 4,494, 4,523,

4,526; — museum A
4,495.

Muranoglas 4,494.

Murare 1,320, 1,330.

Murarverktyg 1,108.

Murbruk 4,438; — hy-

drauliskt 4,439; —
uppfinning 1,315; —
jfr Cement.

Murchison (geolog) 4,60,

4,301.

Murdoch (kemist) 5.323,

5,324, 5,325.

Muren, kinesiska 1,18 7.

Murenor från Gibraltars

sund 1,48.

Murex (purpursnäcka)

5,506; — brandaris

3,533; — trunculus

3,533.

Murexid (färgämne)

5,486, 5,498, 5.506.

Murexidrödt 5,513.

Murgalle (G-ankluns

svärd) 6,120.

Murgrått 5,516.

Murgröna 3,401.

Murgröna (ornament)

1,265.

Murgrönsblad (ornament)

1,271.

Murmeldjur, benfynd
1,11.

Murning (grufbr.) 3,117.
Murray (kemist) 2,382,

3,531.

Murrey&Nicholson, slåt-

termaskin 3,312.

Murrha (ämne för tillv.

af praktkärl hos ro-

marna) 4,348.

Mursinsk (Sibirien), be-

ryller 3,250; — sma-
ragder 3.249; — topa-

ser 3,250.

Murva (dryck) 1,45,

5,144.

Miirzzuschlag, Semme-
ringbanan 1,40 7.

Muscat de lunell (vin)

5,168.

Muschenbroeck (fysiker)

2,13, 2,174, 2,320.

Museer 1,364.

Museum, Berlin 1,280;— British, grekiska

kärl 4,346; — Dres-

den 1,282 ; — Louvren
(Paris) 2,485, 4,3 7 3,

6,256; — Miinchen
(glyptoteket) 1,280, A
1,281; — Murano A
4,495; — National-

museum (Stockholm)

1,312; — South Ken-
sington 4,3 7 3 ;— Tsar-

skoe-Selo (Petersburg)

6,105, 6,106, . 6,107,

6,115.

Musgu, se Mussgonegrer.
Musik 1,25.

Musikanter, tyska, från

äldre tider A 2,529;

med fiol och bas

A 2,514.

Musikestetik, Schubarts

2,494.

Musikinstrument, uppfin-

ning, efter indernas sa-

gor 2,479.

Musiknoter, gravering

1,644.

Musivguld (musleguld)

4,222, 4,249; — an-

vändt som färgämne

4,656, 4,677.

Musivmåleri på glas

4,541.

Musiv silfver (muslesilf-

ver) 4,249.

Muskat (vin), alkoholhalt

5,180.

Muskatell, hvit (drufsort)

5,168.

Musketör från 15:e årh.

A 6,42; — från 17:e

årh. A 6,82.

Muskott, vestindisk

5,211.

Muskottblomma 5,208.

Muskottmonodora 5,211.

Muskottnöt 5,208.

Muskotträd 5,208, A
5,209.

Muskusdjur 3,498.

Musköter (eldvap.) 6,81.

Musleform (ädelsten) A
3,267.

Musleguld, se Musivguld.
Muslekalkgrupp 3,15.

Muslekalksformation, Al-

pernas, salt 3,205.

Muslesilfver, se Musiv-
silfver.

Muslin (tygsort) 6,388,

6,451.

Muslor 3,533; — två-

skaliga 3,566.

Muspratt (kemist) 4,572.

Mussgonegrer, grafkullar

1,178,1,192;— tobaks-
rökning 5,115; — va-

pen 1,104.

Mustabat el faraun (e-

gypt. bygn.) 1,199.

Mustafa, Kära, se Kära
Mustafa.

Mustela furo (vesleart)

3,483.

Mutianus (rom. konsul),

bronsstatyer i Aten
4,202.

Muttenz, bergsalt 3,205.

Mutter (skruf ) 6,176,

6,178.

Muttergängor (skruf)

6,176.

Muttertillverkningsma-

skin 6,28.

Mycoderma aceti (ättik-

moder) 5,142, 5,199.

Myggfett, läkemedel
5,227.

Mykene, kolonn 1,216;— lejonporten 1,214.

Mykerinos, se Menkeres-
Mylla 3,286.

Mylodon robustumA 1,4,

3,16.

Mynningsladdare (gevär),,

eldhastighet 6,97.

Mynsicht, v. (kemist)

4,14.

Mynt 1,25, 1,130,4,274;.—
• angelsachsiska

4,278; — arabiska

4,278; — baktriska A
4,277; — bysantinska

4,2 78; — eginetiska

4,275;— egyptiskt från

Ptolemeos I A 4,277 f— från Antiokia A
4,275; — gamla 4,277;— grekiska 4,274; —
kinesiska A 1,132; —
— knifformigaA 1 , 1 3 3 ;.

— koppar- 4,201; —
kufiska 4,278 ; — lapp-

ska 1,40; — med Ale-
xander den stores huf-

vud A 4,27 7; — meji-

kanska 1,131; — präg-
ladt, från Mindre Asien
A 4,276; — — ur-

gammalt i orienten

1,132; — prägling

4,284, 6,257; — ro-

merska 4,276, 4,278;— syrakusanska 4,2 7 5;— syriska 4,2 77; —
äldsta i Sverige A„
4,278; — jfr Pä (pe-

cunia), Guld-, Metall-,.

Pappers-, Silfver-,

Skiljemynt.

Mynta, blad som tesur-

rogat 5,86.

Myntfot 4,280.

Myntförfalskning 4,278».

Myntkantningsmaskin A
4,284.

Myntkonst, uppgift

4,280.

Myntlegeringar 4,280.

Myntmetall, Danmark^.
Frankrike, Schweiz,,

Sverige, legering 4,203.

Myntorter, angifna på de-

gamlas mynt 4,278.

Myntplatt 4,282;— stuk*

ning A 4,284.

Myntpress 4,284.
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Myntprägel 4,280.

Myntpräglingsverk 6,9.

Myntsax till plattars ut-

klippning A 4,281.

Myntskatt 4,280.

Myntslagning 4,2 74.

Myntstämplar 4,286.

Myntsystem, myntväsen
i, 132, 1,133.

Myriameter (mått) 2,3 7.

Myristica (buskväxt)

5,286; — fragrans

5,208, A 5,209.

Myrmalm 3,17, 3,99,

4,81, 4,86; — Sverige

3,99.

Myron (grek. konstnär),

lergodstillverkning

4,345.

Myror 1,33.

Myroxylon sonsonatense

5,406; — toluiferum

5,406.

Myrra (harts) 5,407,

5,412.

M.yrsprit 5,226.

Myrsyra 5,12.

Myrtaceer 3,401.

Myrtenvax 5,286.

Myrtus pimenta 5,207.

Mysk 5,224.

Mysore, Tippo Sahibs

sadel och stigbygel

A 6,109.

Mysoregamboge (harts)

5,412.

Mysterier 1,138.

Mytilus edulis 3,533.

Mytologi, grekisk 2,10.

Mytton, häst 3,375.

Målare 1,330, 1,331,

6,327.

Målarkonst 1,24; — ut-

veckling 1,183.

Målarpenslar 6,552.

Målarverktyg 1,109.

Måleri, uppkomst 1,73.

Målhammar, runsten A
1,297, 1,504.

Målning, den äldsta klä-

dedrägten 1,67; —
vagnars 6,330.

Måltider, kinesiska 1,48.

Månader 1,134.

Månadsklöfver 3,339.

Månadsros 3,3 60.

Månar 2,560; — Jupi-

ters 2,317.

Månberg 2,316.

Månbilder 2,2 95.

Månen, afkylningspro-

cess 2,561; — krater-

landskap i solnedgån-

gen A 2,314; — li-

bration 2,11 ; — sken-

bar storlek A 2,279;— spektrum 2,2 48.

Månggifte 1,126, 1,128.

Månglas 4,515.

Månlandskap 2,317.

Månskifvan, stycke A
2,313.

Månsten 3,254.

Mård 3,487, 3,493.

Mårdpenslar 6,552.

Mård skinnsgrufvan

3,146.

Mårtanberg, kopparglans

3,95.

Måsar 3,593.

Mått 1,25, 1,133, 1,135,

2,37 ;
— alnens längd,

bestämd 1101 af Hen-
rik I 1,136; — forn-

tidens 2,24, 2,25, 2,26;— i Tyskland 1,158;
— internationela 2,3 ;— olika slag 2,2 9.

Måttenhet 1,135; — for-

dringar på 2,31; —
naturlig 2,31.

Mått- och myntpaviljong

i utställningspalatset i

Paris 1867 A 2,30.

Måttsystem 2,27, 2,31;— naturligt 1,136.

Måttväsen 6,561.

Mähren, hvitbetssocker-

fabrikation 5,55; —
lakritsodling 5,225.

Maltning vid ölbrygd

5,190.

Mälzel, metronom A
2,98.

Märkbläck 5,538.

Märke (blomdel) 2,332.

Märkning (nåltillv.)

6,183.

Märlor 3,605.

Mask, jäsning 5,152.

Mäskkar A 5,151.

Mäskning (spritberedn.)

5,150, 5,151; — (öl-

bryggn.) 5,191.

Mässa (marknad) 6,560.

Mässkjortor från klostret

Raitenbach 6,350.

Mätare, de första 1,135.

Mätningen,denperuanska
(metersyst. hist.) 2,35.

Mättning (kem.) 4,56.

Möbelarbeten, se Möbler.

Möbelborstar 6,547.

Möbeldamast 6,353.

Möbelornering 1,2 66.

Möbelsnickeri 6,2 96,

6,298, 6,305.

Möbeltillverkning,

svensk 6,305.

Möbius, Östersjöns un-

dersökning 3,554.

Möbler 5,564, 6,299; —

af papper 6,497; —
Sveriges införsel 3,462;

utförsel 3,459.

Mögel, betraktadt genom
mikroskop 2,333.

Mögelsvamp 3,605.

Möjebro (TJpland), run-

sten A 1,503.

Möller (arkitekt) 1,346.

Möller (föreståndare för

porslinsfabriken i Ber-

lin) 4,396.

Mölndal, pappersbruk

1,459, 1,477.

Mönch (portföljfabrikan-

ter) 6,524.

MÖnja 4,237; — i medicin

4,6; — känd af ara-

berna 4,665 — till

bläck 1,502; — vid

strykstickstillverkning

4,592.

Mönster, stilistiskt, för

ytdekoration A 1,290;— jfr Ornamentik,
Tapetmönster, Väf-

nadsmönster.

Mönsterkort (jacquard-

maskin) 6,447.

Mönsterläsningsstol (jac-

quardmaskin) 6,449.

Mönsterstol 6,448.

Mönsterväfmaskin 6,443.

Mörsare, de första 6,42;— elektrisk A 2,352;— från 16:e årh. 6,44,

A 6,45, A 6,46; —
gjutning 4,211.

Mört 3,605.

Mörtkärnsberget (Dalar-

na), ställstensbrott

3,38.

Mössor 6,338.

N.

Nabopolassar (bygn.

hist.) 1,206.

Nabukodonassar, se Ne-
bukad-Nezar.

Nachtigall, se Lucinius.

Nackskärm (rustn.) A
6,112.

-Nådar (luftseglare) 2,143,

2,150.

Nådar, Madame (luftseg-

lerska) 2,152.

Nadelerz (malm) 3,96.

Nadir (sjah af Persien;

diamanten Oiioffis

hist.) 3,246.

Naf på vagnshjul -6,328.

Nafsnäckor 3,566.

Nafta 3,196.

Naftalin 5,349, 5,350,

5,498, 5,505.

Naftalinfärger 5,505.

Naftalingult 5,50 5.

Naftalinrödt 5,505.

Naftylamin 5,505.

Naftylblått 5,505.

Nafvare A 3,2 2, 6,3 26.

Nafvel (glastillv.) 4,513.

Nafveljern (glastillv.)

4,512.

Nageldomar (spiktillv.)

A 6,166, 6,167.

Nahefloden (Oldenburg),

agatslipning 3,261.

Naksji-Rustam, Darios'

graf 1,210.

Namnsigill af ädelstenar

3,267.

Nancy, tobaksfabriker

5,128.

Nang-Rung (Birma), graf-

monument A 1,194.

Naniträd 3,455.

Nanking, porslinstorn A
4,351, 4,352; — —
höjd 1,291, A 1,292.

Nankingsfärg 5,515.

Nanterre, svafvelsyrebe-

redning 4,562.

Nantes, tobaksfabriker

5,128.

Napier (propellerkon-

struktör) 2,52.

Napoleon (det första

franska propellerfar-

tyg) 2,52.

Napoleon I (art. hist.)

6,41, 6,42, 6,45, 6,47;— expedition till E-
gypten 2,241; — för-

ordning om fabriks-

stämplar 5,27 5; —
försök att höja vejde-
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odlingen 5,491; —
galvaniskt batteri

2,371; — kontinental-

systemet, följder

1,655, 5,54, 5,184; —
optisk telegraf 2,411.

Napoleon III (art. hist.)

4,124, 6,53; — för-

tjenster om arbetarbo-

städernas förbättring

6,577 ; om Paris'

försköning 2,375.

Napoli, efterbildning af

grekiska kärl 4,398;— grekiska kärl 4,346

;

— katakomber 3,2 7;— universitet 4,10.

Napolitän (tygsort) 6,437.

Narbonne, soda 4,460.

Narcein i opium 5,133.

Narcisser 3,360.

Narf (garfn.) 5,444, 5,449.

Nargileh (turk. pipa)

5,110.

Narkotika 1,45, 1,46,

1,47, 5,73, A 5,103;— hos skyterna 5,106,

5,134.

Narkotin i opium 5,133.

Narthex asa foetida

(växt) 5,223.

Narva, lin 6,360.

Nasafjäll, silfvertillverk-

ning 4,263.

Kassa 3,566.

Nassau, blodstensmalm

4,86; — speiskobolt

4,168.

Natal (Afrika), diamant-
fält 3,242.

Natalknoppar (färgämne)

5,495.

Nationaldrägt 1,7 9.

Nationalinatrument

2,520.

Nationalmuseum (Stock-

holm) 1,312.

Natives (ostron) 3,536,

3,538.

Natrium 2,248, 3,202,

4,29, 4,39.

Natron 3,284, 3,314, 4,5,

4,44, 4,448; — bor-

syradt 4,329; — dub-

belt kolsyradt 4,461,

4,467; — fosforsyradt

4,54; — från Egypten
4,524; — kiselsyradt

4,484; — kolsyradt

4,329; — salpetersy-

radt 4,472; — svaf-

velsyradt 3,226,3,531;— tennsyradt 4,250,

5,497.

Natronalun 4,458.

Natronbikarbonat 4,467.

Natronglas 4,485, 4,49 9,

4,500; — recept4,508.

Natronlut, kaustik 5,4 65.

Natronsalpeter 3,321,

4,470, 4,472, 4,473; —
förvandling till kali-

salpeter 4,474.

Natrontvål 5,264.

Natronvattenglas 4,543.

Nattfly 5,114.

Nattrockstyg 6,452.

Nattviol 3,360.

Naturalsystem (handel)

6,571.

Naturfilosofi 2,14.

Naturforskning 2,3.

Naturhistoria 2,3.

Naturkrafterna och deras

användning Tb. 2.

Naturlära 2,3.

Natursjelftryck (surrogat

för koppar- och stål-

stick) 1,647.

Naturvetenskaper 2,3.

Nauheim, borrhålA 3, 7 6

;

— borrningsarbete

3,77; — lemningar
efter forntida saltverk

3,202; — saltverk

3,215.

Nauheim ssprudlarna
3,77, 3,213.

Naumann (boktryckare),

färgtryck 1,5 91.

Naumburg, skinnbered-

ning 3,494.

Nautik, forntidens 1,23;— jfr Sjöfart.

Nautilus pompilius (blöt-

djur) 3,544.

Nautiluskärl från Gröna
hvalfvet i Dresden A
6,267.

Navarino, sjöbatalj, pa-

norama 2,282.

Navassaguano 3,320.

Navier (ingeniör) 6,13.

Naxos (ö), smergellager

3,247 ;
— (vinets hist.)

5,164; — ädelstenar

4,328.

Ndiayai (fannegrernas

konung) A 1,7 4.

Neapelgult 4,666.

Nebel (musik. instr.)

2,486.

Nebukad-Nezar (bygn.

hist.) 1.206.

Nebulosor2,25 7. A 2.3 16,

2,317.

Nederbörd, skogarnas in-

flytande på dess för-

delning 3,398; — år-

lig, på jorden 2,591.

Nederländerna, neder-

ländska spetsar 6,268;— jfr Holland.

Nedfart på rutschbana i

grufva A 3,122; —
på tunna i en fransk

kolgrufva A 3,123.

Nedham & Kite, filtrer-

pressar 4,392.

Nedskärning (jernvägs-

bygnad), med stenbro

A 1,397; — med trä-

bro A 1,398.

Need, se Strutt.

Nefelin (mineral) 4,483.

Nefren, se Schreiber och
N.

Nefrit (mineral) 3,262;— användning inom
juvelerarkonsten

6,255; — redskap af

1,88 ;
— till konstsaker

m. m. 3,261.

Negativbild (fotogr.) A
4,612; — utveckling

A 4,609.

Negorydistriktet (Colo-

rado), grufvor 3,163.

Negrer, cittra A 2,4915— folktyp A 1,1»

A 1,16, 1,19; — jern-

tillverkning 3,86; —
lefnadssätt 1,72; —
passiv ras 1,22, 1,141;— ståltillverkning

4,126; — somnad
6,17 9; — jfr Fanne-
grer, Manegrer, Muss-
gonegrer, Ovambone-
grer, Senegalnegrer.

Negrettiras (får) 3,386,

6,352.

Negro, Dal (fysiker)

2,398.

Nejlikolja 5,299.

Nejlikpeppar 5,207.

Nekropoler (egypt. graf-

orter) 1,204.

Nelson (amiral) 5,485.

Nemausus (Nimes), vat-

tenledning 1,382.

Néogrec, se Stile néogrec.

Nepal, kaffesurrogat 5,85;— kukri A 6,109; —
sablar 6,105.

Neptunister 3,502.

Neptunus (myt.) 3,275;— jfr Poseidon.

Neptunus (planet) 2,åt>4C1

Nerike, pappersbruk

1,472; — skogsareal

3,402.

Nero (rom. kejsare), byg-
nader l',66, 1,202; —
(giftets hist.) 5,230;— (glastillv. hist.)

4,490; — Gyllene hu-
set 1,66; — (parfy-

mernas hist.) 5,292;— smaragdspegel

2,228, 2,323.

Neroliolja 5,300.

Nertsjinsk (Sibirien), be-

ryller 3,250.

Nessler (öfverstlöjtnant),

chassepotgevär 6,90;— expansionskulor

6,83.

Nestor (guldsmedsk.
hist.) 6,257.

Nestorianer (religiös

sekt), medicinsk skola

i Edessa 1,147.

Nets and quillings (bot-

ten och kant på spet-

sar) 6,473.

Nettlefold & Chamber-
lain, träskrufsfabrik

6,175.

Neuberger, Felicitas, mi-
niatyrkonst 6,267.

Neuchatelsjön, se Neuf-
chatelsjön.

Neue freie presse, ma-
skinpressar 1,584.

Neufchatel (kanton i

Schweiz), urtillverk-

ning 6,242.

Neufchatelsjön, pålbyg-
nader 1,57.

Neugult 4,665.

Neuharlingersiel, fiske

3,569.

Neumann, K. (kemist)

4,22.

Neumann, v. (general)

6,53; — kanonkon-
struktion 6,62.

Neumeister, J. (boktryc-

kare) 1,544.

Neuropteris (ormbunkart)

3,175.

Neusalzwerk (Westpha-
len), borrad brunn 3,82.

Neusiedlersjön, kärr-

mossarter 3,169; —
vinodling vid 5,169.

Neusohl, koppargrufvor

4,197, 4,307.

Neuss, spinneri 6,375.

Neustadt, Friedrich-Wil-

helmsstuteriet 3,376.

Neusvart 5,515.

Neuwiedgrönt 4,676.

Nevada (territorium),

grufvor 3,163, 4,300;
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— guld och silfver,

värde 3,164.

New-Almaden (Califor-

nia), qvicksilfververk

A 4,252; — jfrAlma-
den, New.

New-Brunswick-compa-
ny, symaskin 6,481.

Newcastle, grufvor, pe-

larbrytning A 3,116;— tegeltillverkning

4,394.

Newcomen (mekaniker)

1,154; — atmosferisk

maskin 6,4; — eldma-

skin 2,185; — ång-

maskin A 2,572; —— effekt 2,5 91.

Nevers, fajanstillverk-

ning 4,366; — pil-

grimsflaska i persisk

stil A 4,366.

Newfoundland, kabeljo-

fiske 3,560, A 3,561;— sal- och hvalross-

fångst 3,585 ; — torsk-

fångst 3,554; — un-

dervattenskabel 2,441,

2,443.

Newhavenarmscompany
(gevärsfabrik) 6,9 6.

New-Idria, qvicksilfver-

afkastning 4,253.

Nevjansk (rysk bergs-

stad) 3,153.

New-Jersey, zinkmalm
3,9 6; — ädelstenar

3,247.

Nevod (fiskredsk.) 3,6 3.

New-Orleans, sockerför-

brukning 5,54.

Newton, E. W., metkro-

kar A 3,596.

Newton, I. (fysiker), Tb.

1, 1,154, 2,11, 2,12,

2,35, 2,73,2,74,2,102,

2,232, 2,239, 2,244.

2,266, 2,308, 2,309,

2,312, 2,549, 3,239,

4,22; — emanations-

teori 2,219; — spe-

gelteleskop A 2,310.

New-York, aqvedukt

1,384; — belysning

1,164; — Delamater-
jernverket 2,601; —
den första praktiskt an-

vändbara ångbåt 2,4 1

;

— Easternriverbron

1,42 3; — klockgjut-

ning 4,209; — maskin-
tapettillverkning

5,549; — vattenled-

ning 1,385; — vatten-

tillgång 2,2 02.

Niagara (skepp) 2,439,

2,441.

Niagara, vattenfallets

höjd 2,591.

Niagarabron A 1,421,

1,424; — gallertunnel

A 1,422; — körbana
A 1,422.

Niao tri wen (kines, få-

gelspårskrift) 1,493.

Nicander (skald), om gif-

tiga svampar 5,2 2 9.

Nicaragua, kakaobönor
som skiljemynt 5,97;
— kakaoplantager 5,9 9.

Niccolanum (kem. ele-

ment) 4,40.

Nicetas (kyrkofader), om
jordens rörelse 2,101.

Nicholson, se Murrey & N.
Nicholson (kemist)

5,502.

Nicholson, W. (fysiker)

areometer A 2,87,

2,88 ;
— snällpress 6,4.

Nichts, weisses 4,150,

4,162.

Nickel 2,256, 2,451, 3,97,

3,138, 4,39, A 4,149,

4,166, 4,167, 4,1730.f.

Nickelblomma 4,17 3.

Nickelglans 3,97.

Nickelmalmer, tillgodo-

görande 4,175.

Nickelockra 4,17 3.

Nickeloxidul 4,44.

Nickelrätt, se följande.

Nickelspeis 4,16 9, 4,171,

4,176.

Nickelstål 4,108.

Mcol (optiker), prisma

2,225.

Nicolaikyrkan, se Niko-
laikyrkan.

Nicolaus Y (påfve), af-

latsbref 1,541.

Nicolo, San (helgon)

4,492.

Nicot (tobakens hist.)

5,106.

Nicotiana 5,10 6; — chi-

nensis 5,105; — ru-

stica 5,105, A 5,112;
— tabacum 3,33 7,

5,105; — jfr Tobak.
Nidung (konung ; svär-

dets hist.) 6,120.

Niebelungenlied, om ur-

oxen 3,377.

Niebla (Andalusien), be-

lägring (krutets hist.)

4,628.

Niederautunneln (Leip-

zig-Dresdenbanan)

1,405.

Niedermayer (litogr.

hist.) 1,6 55.

Niedermendig, qvarnste-

nar 3,35.

Niedermendiglava 3,35.

Niederschlagarbeit 4,228.

Nieller 1,630.

Nielleringskonst 6,280.

Niello (guldsmedsk.) A
1,631,6,280; — (pors-

linstillv.) 4,37 2.

Nienburg (luftb. hist.)

2,152.

Niepce, J. N. A 4,597,

4,598, 4,620.

Niepce de S:t Yictor

4,598, 4,619, 4,620,

A 4,621.

Nigellum (guldsmedsk.)

6,280.

Nigroli, Filippo (harnesk-

makare) 6,122.

Nihilum album 4,150,

4,162.

Nikobaröarna(0stindien)

,

tyska leksaker 6,319.

Nikolaikyrkan (Hamburg)
1,284.

Nikolaikyrkan (Leipzig),

orgel 2,545.

Nikolaistad, plan A
1,376.

Nikotin 5,14, 5,106,

5,117, 5,239.

Nill,ll, 1,146; — delta-

land, jordborrningar

4,339; — längd, jem-
förd med andra floders

A 3,504.

Nilgerribergen (Indien),

lichavens 1,17 8.

Nilmätarens aln 2,25.

Nimes, bangårdsplats

1,371; — maison car-

rée A 1,224; — Pont
du Gärd, vattenled-

ning A 1,381, 1,382.

Nimessjalar 6,451.

Nimphenburg, se Nym-
phenburg.

Nimrod, se Nimrud.
Nimrud (Asien), assyrisk

vas A 4,344; — fynd

af lerkärl 4,343; —
palats 1,206; — torn

1,205.

Nimrud (Nimrod, Ninos;
fornbabylonisk ko-

nung) 3,46 7, 6,7 9; —
Ninives grundläggning

1,205, 1,206.

Ninive (stad i Asien),,

grundläggning 1,2 05 r

1,206 ;
— ruiner 2,267 r

4,489; kilskrift

1,499; — åkerbruk

3,276.

Nino, Pier di (miniatyr-

konstnär) 6,268.

Ninos, se Nimrud.
Ninyas (konung) 4,343.

Niobium (metall) 4,39.

Niselsten 4,491.

Nisjapur (Persien), tur-

koser 3,252.

Nisjnij-Novgorod 4,192.

Nisjnij-Tagilsk (fabriks-

stad) 3,152;— malakit-

.

grufvor 3,94, 3,254; —
platinagrufvor 4,320.

Nissolia (träd) 3,458.

Nitkolf (jordborr) 3,7 2.

Nitmaskin 6,9, 6,24; —
Fairbairns A 6,2 7.

Nitning af bleckstycken

6,199; — af plåtar till

ångpannor A 6,25,

6,26.

Nitrobenzin 4,644.

Nitrobenzol 5,300, 5,350 r

5,499.

Nitroföreningar 4,637.

Nitrogenium 4,39.

Nitroglycerin 4,479,

4,637, 4,642; — ex-

plosionsförmåga 4,646;— framställning 4,643;
— olycksfall med
4,646.

Nitrokroppar 4,478.

Nitromannit4,47 9,4,637,

4,650.

Nitron 4,449.

Nitroprussidkoppar

5,302.

Nitrum 4,487, 4,490.

Nivelleringsinstrument

2,307.

Nix alba (zinkoxid) 4,150.

Nizza, eteriska oljor

5,295; — parfymfa-
brik A 5,301; — par-

fymtillverkning 5,302;— tobaksfabriker

5,128.

Njemen längd, jemförd
med andra floders A
3,504.

Njurar i malmgångar
3,101.

Njutningsmedel, narko-

tiska A 5,103.

Nobel, A. (dynamitens
uppfinnare) 4,643,

4,644.
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Noctua oleracea 5,114;
— piniperda 3,415.

Noeggerathia lactuca A
3,173.

Nokkouosnabil (decem-
ber månad) 1,135.

Kola (klocka) 2,481.

Kola (stad), klockgjut-

ning 2,481, 4,209.

Kollet (abbé ; fysiker)

2,13, 2,343, 2,355.

Kollpunkt, bestämmande
af termometerskalans

2,556.

Komader, lefnadssätt

1,127; — mongoliska,

handel 1,71; — slöjd

6,559; — jfr Polar-

nomader.
Konie (fys. instr.) 2,13,

A 2,307.

Konparelj (stilsort) A
1,552, A 1,553.

Kopal (kaktusart) 5,485.

Kopalerier (nopalplante-

ringar) 5,485.

Kora Gyttorp, krutbruk

4,644.

Korbergs bergslag 3.89;
— jernmalmer 3,9 8.

Korbin, J. H., spräng-

ningsförsök med am-
moniaksalpeter 4,645.

Kordafrika, soda 4,459.

Kordamerika, bly 4,226;— boskapsskötsel

3,364; — Crotonaqve-

dukten A 1,384; —
kobolt 4,168; — lans-

spetsar A 1,89; — lin-

spinning 6,399 ;
— ma-

skintapeter 5,549; —
ostronfiske 3,539; —
salpeter 4,47 3; —
svinafvel 3,388; —
urinvånarnas bygnader

1,182; — urtillverk-

ning 6,2 4 5 ;
— jfrAme-

rika; Staterna, Förenta.

Kordcarolina, terpentin

5,404.

Norden, se Skandinavien.

Kordenskiöld, expedition

till Spetsbergen 2,456.

Kordenstolpe (disponent

för Eörstrands pors-

linsfabrik) 4, 3 9 9, 4,4 0.

Korderney, fiske 3,56 9.

Kordevall, E. (mekani-

ker), Trollhätte kanal

6,15; — vattenhjul

2,188.

Kordholland, karta 1852

A 2,206;— jfr Holland.

Kordhval 3,57 6.

Kordingrå församling

(Ångermanland), lin-

garn 6,403.

Kordkap 2,36.

Kordmark, jerngrufvor

3,89.

Kordostpassad 3,516.

Nordpolen 2,101.

Nordsjöfiske 3,5 6 3, 3,569.

KordsjÖn 3,509.

Kordström, A. J. (bok-

tryckare) 1,602.

Kordström [orätt i tex-

ten Korström], Gr. H.
(boktryckare) 1,600.

Korfolksras (nötbosk.)

3,381.

Korge, bakladdningsge-

vär 6,74; — bergs-

bruk 3,90; — bevatt-

ning 3,293; — fisk-

mjöl 5,259; — guano-
beredning 3,316; —
guldförande sandlager

4,308;— harjagt 3,482—
- hummerfiske 3,590
— hällristningar 1,489— infanterigevär, nya

6,92; — införsel af

tyg från England
5,534; — inkomst af

hafsfiske 3,553; —
jernproduktion 3,90,

4,86;— jernvägar (sta-

tist.) 6,597; — kabel-

jofiske 3,561; — ko-

bolt 4,168; — koppar

4,192; — kopparkis

3,95 ; — kronijern3,9 7;— laxfiske 3,598; —
magnetsten 2,450; —
malmfyndigheter

3,148; — norrsken

2,457; — perlfiske

3,545; — qvarnverk

6,286; — ripjagt3,488;
— saltimport 3,211;— senromansk byg-
nadsstil 1,239; — silf-

vergrufvor 3,92;— sill-

fiske 3,556; — sirko-

ner3,248; — sjöfågels-

jagt 3,592; — skogar

3,398; — skogsareal

3,402; — smaragder

5,250 ;
— säl- och hval-

rossfångst 3,588; —
tapetfabriker 5,550 ;

—
tjärtillverkning 3,451;— träkyrkor 1,239;— trävaruhandel

3,453; — åkerbruks-

redskap 3,304; — öl-

tillverkning 5,186; —
jfr Korrmän, Skandi-

navien.

Korka (amer. mård)

3,496.

Kormalbarometer 2,118.

Kormand (hästras) 3,3 7 6.

Kormander, broar 1,414;— förening af byg-

nadsstilar 1,253; —
islamitisk bygnadsstil

1,251; — konststil

6,259; — kultur 1,252;— jfr Kormandie.
Kormandie, ciderbered-

ning 5,144, 5,184; —
kyrkor 1,253; — opi-

umodling 5,130; —
romansk bygnadsstil

1,252; — tygtryckning

5,519, 5,520; — jfr

Kormander.
Korrbro (Stockholm)

3,31.

Korris (fotograf) 4,614.

Korrköping, klädesfabri-

kation 6,389, 6,474,

6,475.

Korrland, bergmjöl 4,543;— björnjagt 3,486; —
lin 6,360; — skogs-

areal 3,402; — skogs-

fågel 3,487; — skogs-

hushållning 3,410; —
stuprännor vid fors-

ling af virke 3,423.

Korrlandshund 3,47 0.

Korrmän, geografiska

upptäckter 1,25, 1,149;— jfr Korge.

Norrsken 2,257, 2,454,

2,457; — spektrosko-

pisk undersökning

2,459.

Norrström (Stockholm),

jernvägsbro A 1,425.

Korselfven, jernvägsbro

1,425, 1,426.

Korstedt, C. (boktrycka-

re) A 1,601, 1,603.

Korstedt, P. A. & Söner,

boktryckeri i Stock-

holm 1,601, 1,602,

1,603; sätteriet

A 1,599; — — tryc-

kerisalen A 1,600.

Korthampton, spinneri

6,372.

Korthon (Owens födelse-

ort) 6,16.

Korthumberland, blyrike-

dom 4,226.

Korton, Th. (alkemist)

4,8.

Korwich, katedral 1,238.

Korwood (London), Sy-

denhampalatset 1,328.

Korwood (geometer),

mätning 2,32, 2,34.

Koshörning 1,11, 3,16,

3,366, 3,497.

Kotse tironianae (steno-

graf!) 1,512.

Kotarier (rom. snabb-
skrifvare) 1,512.

Koter 1,660; — tironska

(stenograf!) 1,512.

Kotice sur le musée de
Tsarskoe-Selo 6,115.

Kotion (fornlydisk hamn)
5,397.

Kotredamekyrkan (Paris)

1,262, 2,512; — den
största klockans vigt

4,209 ;
— tornets höjd

1,291, A 1,292.

Kotstickare 1,644.

Kottingham, spetstill-

verkning 6,47 3; —
spinning 6,3 74.

Kottryck, musikaliskt

1,590.

Kottryckshandpressar

1,645.

Kouveau-grecque, se

Stile.

Kovaja-semlja, sal- och
hvalrossfångst 3,585.

Novelty, The (lokomotiv)

2,600.

Kovgorod, klocka 4,209.

Koyon, katedral 1,262.

Kubb 6,169.

Kubien, gummi 5,409 ;
—

hästar 3,374; — ädla

metaller i forntiden

4,261.

Kuguit (eskimåvapen)

1,104.

Kuma (rom. konung)
2,360.

Kummi serei (mynt) 4, 2 7*7

;

— tincti (mynt) 4,277.

Kummulitkalksten (byg-

nadsmaterial för egypt.

pyramider) 3,40.

Numrering af värdepap-

per 1,691.

Kumreringsmaskin för

värdepapper 1,684.

Kuiiez (munk), nonie

2,307.

Kunna (fjäril) 3,415.

Kurager eller nurhager
(bygnader) 1,194,

1,215.

Kiirnberg, blyertspenns-

fabriker 4,688 ; — bok-
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tryckeri 1,54 6 ;
— dos-

tillverkning 6,499; —
fabrik för lyxartiklar

3,544; — fajanstill-

verkning 4,360; —
klingsmeder och svard--

fejare 6,122 ;
— klock-

gjutning 4,209; —
knapptillverkning

6,317; — lackfabrika-

tion 5,415 ; — leksaks-

tillverkning 6,319; —
maskinskomakeri

6,531; — nåltillverk-

ning 6,180, 6,188; —
skrån 6,483; — till-

verkning af bronsfär-

ger 4,655; — — af

guldslagarhinna 4,315

;

— tornur 6,214; —
tnber 2,3 00; — ultra-

marinfabrik 4,680,
' 4,681.

Niirnberger, M. (bokbin-

dare) 6,511.

Nutkasundet (Nordame-
rika), infödingar, lef-

nadssättl,24; ta-

tuering 1,74.

Nutschapparater (socker-

tillv.) 5,68.

Nuttharts 5,402.

Nybodatunneln (vid

Stockholm) A 1,409,

1,410, 1,432.

Nybyggen, kyrkliga

1,367.

Nyckel (lås) 6,146, 6,150;— till bramalås A
6,158; — jfr Nycklar.

Nyckel (telegr.) 2,418,

2,425, 2,426, A 2,427.

Nyckelax 6,151 ; — olika

slag A 6,152.

Nyckelharpa A 2,520.

Nyckelhål 6,150.

Nycklar från 1400-talet

A 6,147; — jfr Nyckel.

Nyffel (väfn.) 6,431.

Nyfors (pappersbruk)

1,472.

Nygård, cement 4,441.

Nyman, P. A., stereo-

typgjuteri 1,602.

Nymphenburg, porslins-

fabrik 4,380, 4,427.

Nyodling 3,289.

Nyqvarn (pappersbruk)

1,472.

Nysilfver 4,152, 4,166,

4,167, 4,174, 4,178

o. f., 4,272; — för-

arbetning 4,181; —
tryck i svarf 4,182.

Nysilfversorter 4,180.

Nyström, förbättringar

af telegrafen 2,424 ;
—

lärobok i telegrafi

2,405.

Nystuga i svensk bond-
gård 1,356.

Nyzeeländare, befästa bo-
städer 1,56; — båtar

1,116; — mantel A

1,68; — stenvapen

1,88; — tatuering A
1,181; — jfr Zee-

land, Nya.
Nål af brons A 6,251;
— från Tahiti A 1,100;
— jfr Knappnål, Nål-

tillverkning, Synålar.

Nål (jacquardmaskin)

6,445.

Nål (kanon) 6,62.

Nålinstrument 1,108.

Nållåda (jacquardmaskin)

6,445.

Nålmakarskrå 6,180.

Nålstift på gevär 6,87,

6,88 ; — påkanon6,61.
Nålsöga, se Synålsöga.

Nåltelegraf 2,410; —
Wheatstones och Coo-
kes A 2,417.

Nåltillverkning, enspet-

sig genomskärnings-
maskin A 6,183 ;

— hi-

storia A 6, 1 7 9 ; — med
maskin 6,184; — jfr

Knappnålstillverkning.

Näfver 3,451, 3,462; —
använd till skrifmate-

rial 1,437.

Nafverbåt hos manegrer-
na A 1,116.

Näfverolja 5,450.

Näktergalar, införda i

Nya verlden 3,367.

Näringsfrihet 6,568,

6,569.

Näringsråämnen 6,5 9 2*

Näringstillförsel 3,313.

Näringsämnen 3,313,

5,15.

Närs kyrka, kolonnkapi-

täl 1,303, A 1,305.

Näsk (väfn.) 6,427.

Nässlor 3,359, 4,451.

Nästen 3,101.

Nät (fiskredsk.) 1,41,

3,553, 3,596.

Näthinna, ögats 2,278,.

2,290.

Näthvalf (bygn.) 1,245.

Nätra socken, lingarn

6,403.

Nöggeratier (stenkols-

växter) 3,175.

Nörenberg(optiker)2,224.

Nörta (amer. mård), skinn

3,496.

Nötboskap 3,364, 3,377 \— acklimatisering

3,365; — användning

3,273, 3,380; — färg"

3,380; — historia

3,379; — raser 3,381,.

3,383; — sjukdomar

3,365 ;
— tidig utveck-

ling ö,369; — vild

3,364; — jfr Boskap.

Nötkreatur, se Nötbo-
skap.

Nötolja 5,265, 5,412.

Nötskrikor 3,490.

Nötter, från Tasos 1,48.

o.

Oannes, skrifkonstens in-

förande hos babylo-
nerna 1,498.

Obelisker, egyptiska

3,31; — form 1,201;

7— första 1,200; —
höjd 1,293, 2,59.

Oberammergau, leksaks-

tillverkning 6,320.

Oberfranken, perlfiskeri

3,545.

Oberharz, bergverk 3, 1 44;— jfr Harz.

Oberhäuser (optiker)

2,327, 2,328.

Ober-Ingelheim, svart

burgunder 5,166.

Oberkampf, v. (industri-

idkare) A 5,521; —
valstrycksmaskin

5,520.

Oberkunnersdorf, låstill-

verkning 6,162.

Oberndorf, tillverkning

af handeldvapen 6,102.

Obernetter, kollodium-

papper 4,620, 4,624.

Oberpfalz, perlfiskeri

3,545; — jfr Pfalz.

Oberschlesien, vaskverk

4,63; — zinkproduk-

tion 4,152; — zink-

spatlager 4,153; —
jfr Schlesien.

Oberstein, agater 3,261;— slipning af halfädel-

stenar 3,257, 3,262.

Oberthal, pålbygnader

1,60.

Oberzell, grafitlager

4,685; — maskinpress-

tillverkning 1,573.

Objektiv (tub) 2,300,

2,322; — dubbelob-
jektiv A 4,599; —
voigtländerska 4.5 99.

Objektskifvor (mikr.)

2,328.

Oblat 5,415.

Obligationer 1,682.

Oboe 2,528,2,529,2,530,
A 2,531, 2,538; —
di caccia 2,530.

Oboebas, se Pagott.

Obol (grek. mynt) 2,26.

Observationer, magneti-

ska 2,456.

Observatior.es diametro-

rum af Gr. Mouton 2,32.

Observatorier, meteoro-
logiska 2,454.

Observatorium iBenares
A 2,303; — Dorpat
2,304, 2,305; — Kijef

2,252; —Paris 2,305;— Parsonstown 2,3 09 ;— Pulkova 2,304,

2,305.

Obsidian (mineral) 2,22 8,

3,36, 4,483 ;
— knifvar

1,89; — Mejico 3,36;— Peru 3,36; — red-

skap 1,88.

Occator (myt.) 3,304.

Oceanen, Atlantiska

3,506; — — djup

3,509; — — jfr At-

lanten; — Indiska

3,506; hafsström-

mar 3,513;— — vin-

dar 3,518; — Stilla

(Stora) 3,506;
hafsströmmar 3,5 1 3

;

— — perlfiskerier

3,543; — jfr Haf.

Ockerlagar 6,570.

Ocubavax 5,286.

Öder, längd, jemförd med
andra floders A 3,504.

Odilienberget, kloster

6,298.

Odins häst 3,370.
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Odontopteris 3,175; —
i stenkolsgrufvor vid

Saarbriicken A 3,174.

Odört 5,229, 5,237.

Oecus (rom. sällskaps-

rum) A 1,337, 1,338.

Oenophore (kärl för vin-

jäsning) 5,183.

Oesterreicher (drufsort)

5,169.

Oeynhausen, saltbrunn

3,79.

Ofenvin 3,35 7.

Offenbach, vaxduksfabri-

kation 5,570.

Offerställen 6,560.

Ofir, guld 4,2 91, 4,301;— handelsförbindelse

i äldre tider 1,144.

Ofner (vin) 5,169.

Ogräs 3,316.

Ohio-Cincinnatibron

1,424.

Ohlmiiller (uppbyggare

af Aukyrkan i Miin-

chen) 1,281.

Ohlsson, J., användning
af ammoniak som
sprängmedel 4,645.

Oidium tuckeri 5,165.

Oilcreek, bergoljebrunnar

3,197, 3,198, A3,199.
Oilspring, oljkällor 3,197.

Oinokoe (grek. tillbrin-

gare) 4,346, A 4,348.

Oinomaos, se Pelops.

Oiron, fajans A 4,37 2,

4,428.

Okrilla, lerlager 4,376.

Oktav (bokb.) 6,512; —
(musik) 2,469.

Oktavform, tillslutad i

kilram (boktr.)A 1 , 5 6 3

.

Oktavformat 1,561.

Okular 2,300, 2,322; —
Campanis A 2,302.

Okulering 3,352.

Olaeu (boktryckare)

1,570.

Olbernhau, leksakstill-

verkning 6,320.

Olbers (astronom) 2,312.

Oldenburgsras (nötbosk.)

3,381.

Oldenlandia umbellata

5,514.

Oldbam, symaskinsfabrik

6,481.

Olea europaea 5,265; —
fragrans 5,91.

Oleander 3,360.

Oleatorium 5,382.

Oledare för elektricitet

2,342,

Olein 5,26 6.

Oleineer [i texten orätt

olenieer] 3,401.

Oleinsyra 5,26 7.

Oléron, ostronbankar

3,538.

Olibanum (virak) 5,407.

Oliviers häst 3,37 0; —
svärd 6,120.

Olivin 3,252.

Olivträ 6,284.

Olivträd 3,359, 3,454; —
grenar A 5,264.

Olja, dippelsk 4,657; —
jfr Oljor.

Oljbad 5,514.

Oljbetning 5,507.

Olj bilder, Baxters 1,605.

Oljfernissa 5,412.

Oljfärger 4,683.

Oljfärgspenslar 6,551.

Oljfärgstryck 1,6 7 0.

Oljgas 5,343, 5,345.

Oljgasapparat, Hirzels

5,343, A 5,344.

Oljhus (lampa) 5,315.

Oljkakor 3,316.

Oljkitt 5,416.

Oljkällor 3,196 o. f.

Oljkärl, grekiska 4,346.

Oljlacksfernissa 5,413.

Oljor 3,314, 5,261, 5,264,

5,342, 5,343, 5,350,

5,499 j
— feta, välluk-

tande 5,304; — icke

torkande 5,265; —
olika slag 5,2 6 4 o.f.;—
torkande 5,265; — ur

växtriket 4,5 72, 5,226,

5,265; —> jfr Olja.

Oljor, eteriska 5,226,

5,266, A 5,291, 5,295;— distilleringsapparat

A 5,297; — egenska-

per och sammansätt-
ning 5,2 98; — egent-

lig vigt 5,298; — fram-

ställningssätt 5,296;
— förfalskningar

5,302; — olika slag

5,298 o. f. ; — svaf-

velhaltiga 5,300 ;

egentlig vigt 5,301 ;
—

syrefria 5,298; — sy-

rehaltiga 5,299.

Oljpalm 1,45.

Olj skiffer 3,198.

Oljsocker 5,44, 5,267.

Olj syra 5,15, 5,267.

Oljtvål 5,274, 5,515.

Oljväxter 3,2 73, 3,325,

3,335.

Ollioules (Frankrike), alu-

minium 4,3 32.

Ollman, E. A. (förestån-

dare för Bergsunds
verkstad) 6,16.

Ollon 1,48.

Olmeker, bostäder 1,183.

Olof Skötkonung, Sveri-

ges äldsta mynt 4,278.

Olpis (grek. oljkärl)

4,346.

Oisen (mekaniker), tryck-

telegraf 2,431, 2,432.

Olympia, Zeustemplet

1,219.

Omars moské (Jerusalem)

1,247.

Omberg, lärkträdsplante-

ringar 3,404.

Omblad (cigarrtillv.)

5,122.

Ombrytare (boktr.) 1,565.

Ombrytning, handgrepp
(boktr.) A 1,562.

Omkastning (boktr.)

1,564.

Omkristallisering 4,9.

Omloppstid, skogens

3,411.

Omnibusar 6,332.

Omskolning (skogssk.)

3,408.

Omslag (korgm.) 6,337.

Omslagsjern (blecksl.)

6,200.

Omslagspapper, gult

1,477.

Omstjelpningsmetod
(zinkgjutn.) 4,160.

Onomatopoietika 1,125.

Onyx 3,260.

Onyxvas, från Gröna
hvalfvet i Dresden A
6,268.

Onåd (kanon) 6,43.

Opal 3,253;— adel3,236.

Opalglas 4,509.

Operan, stora (Grand
opera), Paris 1,284, A
1,285.

Operas (cigarrer) 5,124.

Operment (arsenikartadt

svafvel) 4,553, 5,233.

Opistodomos (bygn.)

1,202, 1,218.

Opium 1,145, 5,12, 5,14,

5,130, 5,223, 5,229,

5,408; — användning

5,133; — historia

5,130; — kemiska be-

ståndsdelar 5,132; —
levanticum 5,133; —
verkan 5,131, 5,133.

Opiumkonfekt 5,131.

Opiumodling, Frankrike,

Tyskland 5,130.

Opiumrökning 5,131.

Oppenheim, domkyrkan
4,539; — S:t Kata-
rinakyrkan 1,261; —— kor och långsida

A 1,257.

Oppenheim (kemist)

5,471.

Orange (färg) 2,244.

Orangeolja 5,298.

Orangeribygnad, Upsala
1,312.

Orangeträd 3,4 01.

Orangutang 1,6.

Oranje, diamantfält

3,242.

Orater (asiat, folk), pål-

bygnader 1,57.

Oratos, om gifterna

5,229.

Orazio Fontana, se Fon-
tana, O.

Orb (Spessart), spring-

brunn 3,79.

Orcein 5,489.

Orcin 5,489.

Ordnance survey (landt-

mäteribyrå), Sout-

hampton 4,622.

Oregon, guld och silfver

3,164.

Orellana 5,495.

Orfeus, om gifterna 5,229.

Organon, se Organum.
Organsinsilke 6,364.

Organum (organon; mu-
sik, instr.) 2,538; —
hydraulicum 2,539.

Orgel 2,538; — flyttbar

från 15:eårh. A 2,540;— första 2,540; •

—

konstruktion, skema A
2,544; — med väder-

låda A 2, 5 3 9 ; — pneu-
matisk 2,539; — stor,

från Ute årh.A2,540.
Orgier 3,353.

Orgues å percussion

(musik, instr.) 2,535.

Orgyie (egypt. längd-

mått) 2,25, 2,26.

Oricellarius (fursteslägt)

5,489.

Oricello (färglaf) 5,488.

Orienten, se Österlandet.

Orinoco, tobak 5,115.

Orion (myt.) 3,467.

Orion (stjernbild) 2,313,

3,377.

Orissa, se Dsjaggernaut.

Orkestrion, Weltes A
2,536, 2,537, 6,242.

Orkidéer 3,401.
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Orknöarna, röd indigo

5,489; — soda 4,460.

Orleana (färgämne) 5,412,

5,484, 5,487, 5,495,

5,515.

Orleaner (drufsort) 3,353.

Orleans (tyg) 6,353,

6,435.

Orleans, gul (drufsort)

5,168.

Orloff (diamant) 3,246.

Ormar 5,229.

Ormbunkar 3,316, 3,401.

Ormbunksarter 3,17 5.

Orme, de 1' (arkitekt)

1,325.

Ormlinier (vägbygn.)

1,390.

Ormslinga (ornament)

1,296.

Ormspillning 5,497,

5,506.

Ornament 1,181, A 1,274,

6,247, 6,299; — by-

santinskt A 1,23 6,

1,243; iäofiakyr-

kan (Konstantinopel)

A 1,242; — egyptiskt

A 1,207 ;
— etruskiskt

A 1,216; — från doge-

palatset ( ^enezia) A
1,27 2 ; — från Flöda

kyrka (Södermanland)

A 1,30 7; — indiskt

A 1,251; — moriskt

A 1,251; — naturali-

stiskt A 1,289 ;
— per-

siskt A 1,251; — pla-

stiskt 1,266, 1,275; —
renässansens 1,271; —
rococostil 1,276; —
romanskt A 1,240; —— i Yrigstads kyrka

1,297, A 1,301; — ro-

merskt A 1,229; —
stilistiskt A 1,290; —
jfr Ornamentik.

Ornameiitalmosaik 1,243.

Ornamentik (ornering)

1,271; — assyrisk-ba-

bylonisk 1,210 ;
— by-

santinsk 1,235 ; — go-

tisk 1,276, 1,303; —
grekisk 1,220; — i

guldsmeds- och juve-

lerarkonst 6,248; —
i tapettillverkning

5,553; — indisk 1,198;— japansk 1,189; —
kinesisk 1,18 8, A
1,190; — pelasgisk

1,214; — pelasgisk-

etruskisk 1.216 ; —

persisk 1,210; — ro-

mersk 1,227; — se-

naste årens 6,252; —
senromansk 1,238; —
svensk 1,295; — till

kärl 1,266; — till

möbler 1,266; — till

väfnader, väggmönster

1,267 ;
— jfr Mönster,

Ornament.
Ornamentsreliefer 1,243.

Ornering, se Ornamentik.
Ornässtugan (Dalarna)

1,304, A 1,306, 1,355.

Oro (urtillv.) 6,218,

6,220; — och spiral-

fjäder A 6,224.

Orre 3,467, 3,468,3,487.
Orsa, slipstensbrott A

3,60.

Orsaslipstenar 3,60.

Orselj (färgämne) 5,487,

5,488, 5,514.

Ort(grufbr.)3,106, 3,111;— förtimrad A 3,110.

Ortanläggningar, historia

1,333.

Ortbrytning (grufbr.)

3,106; — i svenska
jerngrufvor 3,107; —
med hammare och kil

A 3,107.

Orter, slaviska 1,368.

Ortrin 4,35.

Ortskjutning (grufbr.)

3,106.

Orvieto, katedral 1,262.

Osann (kemist) 4,40.

Osborne (litograf) 4,621.

Oscillatiotier, jordmagne-
tismens 2,456.

Oseller (venez. mynt)
4,493.

0'Shanghessy, försök

med undervattenskab-
lar 2,437.

Osiach (stuteri) 3,3 76.

Osiris (egypt. myt.)

1,199, 2,523, 3,379,

5,185.

O siristemplet, Abydos
1,201; — kolonnad A
1,205.

Oskarshamn, trävaruut-

försel 3,461.

Osmium (guldgruppsme-
tall)4,39, 4,320,4,324.

Osmium-iridium 6,211.

Osmundsjern 4,81.

Osser (folk i Kaukasus)

1,19, 1,481.

Osseter, se Osser.

Ossians harpa 2,48 7.

Ostade, van (kopparstic-

kare) 1,632.

Ostenberg, Wiegand
Spies van, se Wiegand.

Ostende, ostronbankar

3,536, 3,539; — va-

pen vid belägringen

1603 6,79.

Osthofen, lerkärl från

jernåldern A 4,341.

Ostindien, böna (kuara),

använd som mynt
1,136; — filigransar-

bete 6,274; — jern

4,125; — kaffebönor

5,7 7; — kanelkassia

5,212; — kautsju

5,419; — kinabark

5,223; — klädedräg-

ter, färg 5,482; — ko-

chenilj 5,485; — kri-

staller 3,259; —
palmsocker 5,72; —
salpeter 4,47 0; —
saracensk bygnadsstil

1,248 ; — statsvagn A
6,239; — såningsma-
skiner 3,306; — tenn

4,240, 4,242; — zink

4,150; — åkerbruk

3,27 3; — jfr Hinduer,
Inder, Indien; Öarna,

Ostindiska.

Ostium (rom. bygn.)

1,337.

Ostjäker, kulturtecken

1,25; — tält 1,54.

Ostracion 5,240.

Ostron 1,48, 3,534; —
gödning och förädling

3,538; — holsteinska

3,536; — sex måna-
der gamla från ostron-

odlingen vidS:t Brieuc

A 3,536.

Ostronafvel 3,538.

Ostronbank 3,534, 3,536

o. f. ; — konstgjord i

Fusarosjön A 3,537.

Ostronrlske 3,553; — på
franska kustenA 3,5 3 5

.

Ostronodling 3,537,

3,538, 3,539.

Ostronparker 3,534.

Ostronskal 5,224.

Ostronskrapa A 3,534.

Ostämne 5,6, 5,17.

Osvegote 5,86.

Osymandias' graf (Aby-
dos) 1,201.

Ottmer (arkitekt) 1,2 82.

Otto (instrumentmakare)

2,518.

Otto, se Langen.
Otto-Heinrichsflygeln af

Heidelbergs slott A
1,267; — renässans-

ornament A 1,274,

1,275.

Oudenarde, kanon vid

belägringen 1452 6,43.

Oudin, galvanoplastisk

atelier 2,384.

Oullins (Jacquards döds-

ort) 6,444.

Ovalverk (reliefkopie-

ringsmaskin) 1,679; —
(svarfstol) 6,315.

Ovambonegrer, drägt A
1,69; — kultur 1,68;— qvinna, hårflätning

1,69.

Owen (kemist) 4,40.

Owen, S. (mekaniker) A
6,15, 6,16.

Oväder, magnetiskt

2,457, 2,459.

Oväderscentrum 3,523.

Oxalis acetosella 5,10.

Oxalsyra 4,54, 4,478,

.5,10, 5,11.

Oxalsyrhydrat 5,11.

Oxarter 1,11, 3,377.

Oxblod, gift 5,229.

Oxe, korthornsras A
3,363; — landtras A
3,362; — skotsk A
3,379.

Oxen (stjernbild), nebu-
lösa A 2,316.

Oxfordband (bokb.)

6,508.

Oxfordshire, papperstill-

verkning 1,476.

Oxfordshireras (får)

3,386.

Oxgalla, läkemedel 5,224.

Oxid 4,43; — tunga me-
tallers 4,44.

Oxidering 4,10.

Oxidhinna (glödspån)

6,141.

Oxidul 4,43.

Oxis (grek. kokkärl)

4,346.

Oxtalg 5,266.

Oxvandringar 6,8.

Oxydraker (folkstam)

4,627.

Oxygenium (syre) 4,39.

Oxöga (glastillv.) 4,515.

Ozokerit 5,352.

Ozokeritljus 5,352.

Ozon 5,460.

Ozouf, blyhvittsfabrik

4,669.
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Pabststein (bergstopp),

sandstenslager 3,58.

Pacificbanan 1,411; —
Dalecreekviadukten

1,415, A 1,416; —
snögalleri A 1,411; —
öfver Sierra Nevada A
1,412.

Pacificus (hjulursfabri-

kant) 6,214.

Packdosa (ångm.) 2,57 8.

Packfong (metall) 4,178,

4,179.

Packhuset (Stockholm)

1,312.

Packning (pump) 2,195;
— (ångm.) 2,581.

Packpapper 6,497.

Padavaholts 3,458.

Padella (glasperlstillv.)

4,524.

Padewet (instrumentma-

kare) 2,518.

Padova, fajanstillverk-

ning 4,364; — uni-

versitet 4,10.

Padovafår 3,386.

Padre-souchong (tesort)

5,92.

Paestum, rosor 5,295.

Pafos, Astartetemplet

1,211.

Paganini, N"., fiolens

stämning 2,516.

Page, elektromagnetisk

motor A 2,399.

Paglia sfilata 6,340.

Pagod 1,188, 1,192; —
Dsjaggernaut A 1,196;— Kollogo-Mully A
1,198; — nyare, i Pe-

king A 1,189; — äl-

dre stil A 1,188.

Paixhans (öfverste),

bombkanoner 6,47.

Paket (jerntillv.) 4,98.

Paketbefordring, pneu-
matisk 2,174, 2,177;

London 2,106;— jfr Paketpost.

Paketering af jern 4,104.

Paketpost, pneumatisk,

London A 2,17 9; —— luftpump A 2,179;— jfr Paketbefordring.

Påla radja (kungs

-

muskott) 5,211.

Palais des beaux arts,

Paris 1,282.

Palakykino (harts) 5,412.

Palamedes (vigternas

uppfinn.) 2,77.

Register till Uppfinn

Palaosöarna, befolkning

1,20.

Palats, bysantinskt (Ve-

nezia) A 1,2 35; — e-

gyptiska 1,204; — per-

siska 1,210; — ro-

merska kejsares 1,22 7

;

— underjordiska 3,2 7

;

— Zayi 1,184, A
1,185; — jfr Slott.

Palazzo Loredan (Yene-

zia) 1,338; — Pitti,

se Pitti.

Palenque, palats, basre-

liefer 1,22; — ruiner

1,183; — teocallin

Las Llajas A 1,184.

Paleontologi 1,5.

Paleotyp, Danmarks äld-

sta 1,596.

Palermo, kyrkan i Mon-
reale vid, väggparti A
1,252.

Palestina, fenicerna

1,211; — jfr Judar.

Palimpsester (pergament,

begagnade två gånger)

1,440.

Palisanderträ 3,458,

6,321.

Palissy, B. (fajansfabri-

kant) 4,367 o. f., A
4,368; — emaljeradt

fajansfat A 4,371.

Palissyfajanser 4,372; —
utsmyckning 4,429.

Palissygods 4,417.

Palladio (byggmästare)

1,271.

Palladium (metall) 4,39,

4,320, 4,324.

Palladius, lärobok i landt-

hushållning 3,276,

3,298.

Pallar (skifferbr.) 3,54.

Pallas (resande), om
mammutdjur i Sibirien

5,253; — om husen
(fisk) 3,600.

Pallas Atene (flöjtens

hist.) 2,5 32; — (färgn.

hist.) 5,481 ;— (landth.

hist.) 3,275; — tem-
pel 1,218; — jfr A-
tene, Minerva.

Pallbrytning (grufbr.)

3,113; — i öppna rum
A 3,113, 3,114; —
med igensättning

3,115; — med igen-

sättning samt förtim-

ingarnas bok, handen /— 6.

rade schakt och fält-

orter A 3,114.

Pallia holoserica 5,519.

Palliser, kanon 6,51.

Palm (ornament) 1,243.

Palma (rom, längdmått)

2,27.

Palmato 6,346.

Palmblad (papp. hist.)

1,437.

Palmcrantz, H., och Win-
borg, kulspruta 6,76,

A 6,77.

Palme (längdmått) 2,25,

2,26.

Palmer, tryckmaskiner

5,520.

Palmerston, om smut-
sen 4,1.

Palmetter (ornament)

1,216, 1,222.

Palmipes (rom. längd-

mått) 2,27.

Palmitinsyra 5,15, 5,266,

5,284.

Palmolja 5,265, 5,268,

5,274; — beredning i

Guinea A 5,265.

Palmsocker. Filippinerna,

Molukkeraa, Ostindien,

Söderhafsöarna 5,72;— (statist.) 5,56, 5,72.

Palmstierna, C. O. (fi-

nansminister), förtjän-

ster om den elektr. te-

legrafin i Sverige 2,448.
Palmstierna, Hj., föreläs-

ningar i artilleri 6,64.

Palmulåe (spinett) 2,492.

Palmvax 5,286.

Palmvin 1,45, 5,184.

Palstexnacka3,340,3,360.

Pamboiir, maskinbyg-
nadskonst 6,13.

Pampasindianer, jagt

3,499.

Pan (myt.) 3,275, 3,384.

Panama, vanilj 5,214,

Panamahattar 6,345; —
flätning A, 6,345; —
material 6,346.

Panamanäset, transport

af ädla metaller 3,163.

Panateneer (fest till Pal-

las Atenes ära) 5,481.

Panchimalco (Mejico),

papperstribut 1,487.

Pancras, S:t, jernvägs-

station, banhall 1,288.

Panda (Afrika), apbröds-

trädet, surrogat för

tobak 5,120.

Pandanusblad, använda
till knutskrift 1,481.

Pandroseion 1,221.

Pandura (musik, instr.)

2,490.

Panelningar 5,539, 5,564,

6,297.

Panflöjt (musik, instr.)

2,521, 2,532.

Panicum (hirs) 3,329.

Panna till sockersafts

koncentrering A 5,64.

Pannartz, A. (boktryc-

kare) 1,544, 1,545.

Pannbindel 1,67.

Pannetiersgrönt 4,671.

Pannharnesk A 6,118.

Pannotyper (fotogr.)

4,611.

Pannotypi (fotogr.) 4, 6 1 .

Pannsten 3,215, 4,446.

PanoramaA 2,2 7 7, 2,2 81;— perspektiviskt land-

skap A 2,282.

Pansar 1,107, 6,121; —
af papper 6,497.

Pansarharnesk 6,111.

Pansarskepp 4,142, 6,59.

Pansarskjorta A 6,107,

6,110 o. f.; — tsjer-

kessisk 1,106.

Pansjuti (harts) 5,412.
Panteism 1,139.

Pantelegraf, Casellis

2,433; teckning

A 2,434.

Panteon 1,227, A 1,228;— pendelexperiment

2,X01.
Panterhud 3,497.

Pantograf 1,614, 1,673,

2,65, 5,527, 6,490; —
Peters' 1,674, 2,65;— reduktion af en
teckning A 1,674.

Pantrar 3,366.

Papa (J. Zimmermanns
födelseort) 6,13.

Papagenopipa (musik,

instr.) 2,521; — jfr

Panflöjt.

Papagoer, bostäder 1,51).

Papantla, pyramid 1,184.

Papaver somniferum *

3,335, A 5,130, 5,223,

5,266.

Papaverin 5,133.

Papegoja 3,366; — grön-

ländsk 3,593.

Papegojgrönt 4,676.

Papegojkorn 5,489.

Papier de fantaisie 5,5

5
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Papier peint 5,551,

Papier-maché 1,47 0, A
6,492; — blomster-
bord af A 6,497; —
tillverkning 6,493.

Papier-machévaror 6,4 9 9.

Papiers lissés 5,552.

Papilionaceer 3,401,

5,492.

Papin (fysiker) 1,154,

2,41, 2,168, 2,174,

2,570, 2,572, 2.582;—
• digestor 5,258.

Papin s gryta A 2,570,
5,283.

Papp 1,470; — i rullar

1,47 7; — jfr Maskin-
papp.

Pappenheim, solnhofen-

skiffer 3,40.

Papper, betydelse 1,435,

1,436; — fotografi på
4,604 ;— färgadt 5,551
o. f.; — historia 1,145,

A 1,435, 1,436 o. f.;— olika slag 1,440 o.

f., 1,470, 1,477; —
tillverkning 1,446 o. f.

;

— — Belgien, Dan-
mark, Storbritannien,

Tyskland, Österrike

1,476; Frank-
rike 1,475; för

hand 1,461; — —
Japan, Kina 1,471 o.

f
.
; med maskin

1,464; — — Sverige

1,472, 1,473, 1,476 o.

f.; — jfr Patronpap-
per, Pergamentpapper.

Pappermar 6,506.

Pappersbalonger 2,131.

Pappersblekeri A 1,452.

-Pappersbruk, svenska

1,472, 1,473; — jfr

Maskinpappersbruk.
Pappersdeg 6,493.

Pappersdegsvaror 6,499.
Pappersdraperi 6,499.
Pappersfiltrnm A 4,50, A

4,51.

Pappersgardiner 6,499.
Papperskragar 6,500,

$,501.

Papperslimning 1,463.

Papperslinne 6,499.

Pappersläder 6,499.

Pappersmansehetter

6,499, 6,500.

Pappersmaskin 1,445, A
1,456, 1,464, 1,465.

Pappersmassa 1,445.

Pappersmatris (maskin-
press) 1,580.

Pappersmynt 1,131,

1,132, 1,682; — gam-
malt japansktA 1,134

;

— kinesiskt A 1,681.

Pappersmärke, se Pap-
persstämplar.

Papperspressning 1,463.

Pappersqvarn i Norr-
ström 1,444.

Pappersspink 6,493.

Pappersstatistik 1,475
o. f.

Pappersstereotypering

(boktr.) 1,589.

Pappersstämplar, gamla
svenska A 1,444.

Papperstapeter 5,541.

Papperstratt 4,48.

Pappersträd 1,474.

Pappersvaskeri A 1,452.

Pappskärningsmaskin A
6,520.

Paprika (spansk peppar)

5,207.

Papuaer, se Papuas.

Papuas 1,20; — passiv
ras 1,141; — pålbyg-
nader 1,57; — qvin-
nans ställning 1,126;— vapen 1,106; —
jfr Guinea, Nya.

Papyrus antiquorum

1,438, A 1,439; —
namnet 1,441.

Papyruspapper 1,437,

6,502.

Papyrusplanta 1,438,

1,495, 1,497.

Paquier, du, porslinsfa-

brik 4,380.

Para, copaivabalsam

5,405; — kautsju

5,424, 5,430.

Parabel 2,94.

Paracelsus von Hohen-
heim, P. A. T. B. (lä-

kare och kemist) 4,11,

A 4,12 o. f., 4,150,

5,219.

Paradis (persiska djur-

gårdar) 3,366.

Paraffin 3,182, 3,198,

4,444, 4*593, 5,286,

5,290, 5,348, 5,349,

5,351, 5,352;— egent-
lig vigt 5,352; —
smaltpunkt 5,352.

Paraffinljus 5,287.
Paraffinolja 5,344.

Paraguay, copaivabalsam
5,405.

Paraguayte 5,86, 5,94.

Paraguaytebuske, gren
och blomma A 5,95.

Parakautsju 5,419.

Paralleler (orgel) 2,542,

2,545.

Parallelhyfvelmaskin

6,290.

Parallelogram (ångm.)

2,580; — dubbelt och
enkelt verkande 1,154;
— Watts A 2,580.

Parallelogram, krafternas

2,19, A 2,20, 2,56.

ParallelrefHor (kanon)

6,62.

Parallelsax (smidn.) 6,2 3;— (spiktillv.) 6,17 0.

Parallelsvarfstol A 6,3 0.

Paramaribo, lerkärl

1,112.

Paramatta (tygsort)

6,437.

Para-para (kaffe) 5,81.

Parasang (längdmått)

2,26.

Parasitfikon 3,401.

Parasitsteklar 3,416.

Parent (matematiker),

om väderqvarnen 2,57.

Parfait d'amour (likör)

5,162.

Parforcehund 3,47 0.

Parforcejagt 3,477.

Parfymer 1,145, A 5,291;— bruk 5,292; — jfr

Oljor, eteriska.

Parfymerikonst i våra
dagar 5,294.

Parfymfabrik, Nizza A
5,301.

Parfymtillverkning

5,302.

Parian 4,392, 4,402,

4,404, 4.427.

Paris, acklimatisations-

trädgård A 3,359; —
arbetarbostäder 6, 5 7 7

;

— borgarhus 1,346; —
bulevarder 1,373; —
bygnadsmaterial 3,20;— centralhallen, inte-

riör A 1,328; — de-

klination 2,456; —
elektrisk gatbelysning

2,375; — fajans till-

verkning 4,395; —
gasförsäljning 5,347;— gata i genomskär-
ning A 1,380; — gat-

anläggningA 1 , 3 6 5 ;—
glacéhandsktillverk-

ning 6,534; — gobe-
linstillverkning 6,457

;

— gradmätning 2,34,

2,35, 2,36; — Hotel
Rohan, Ysigg A 1,277;

— hus af gips 4,442;—
juvelerarkonst 6,27 2;— katakomber 3, 2 7 ;

—
konstfyrverkeri 4,636;— litografisk anstalt

1,654; — Madeleine-
kyrkan, interiör A
1,279; — marmorin-
försel 3,49 ,

— metall-

knappstill ve; kning

6,316; — mått- och
myntpaviljong i ut-

ställningspalatset 1867
A 2,30 ; — Notredame-
kyrkan 1,262, 2,512;

den största kloc-

kans vigt 4,209;
tornets höjd 1,291, A
1,292 ; — obelisk, flyt-

tad från Luxor, höjd
A 1,292, 1,293, 2,58;— observatorium, me-
ridiancirkeln A 2,306

;

— Palais des beaux
arts 1,282; — Passy,
borrningsarbete 3,79;

borrtorn A 3,7 1

;

— pendelplanets vrid-

ning 2,102; — Place
de la concorde och
Place du carrousel

1,371; — Pontneuf
3,31 ; — porslinsfabrik

4,541; — Senefelders
litografiska tryckan-
stalt 1,669; — solfjä-

derstillverkning 6,321;— Stora operan (Grand
opera) 1,284, A 1,285;
•— stålpennstillverk-

ning 6,206; — tapet-

tillverkning 5,541,

5,545; — tarmsträngs-
fabrik 6,553; — till-

verkning af platinakärl

4,323; — tobaksfabri-

ker 5,128 ; — tryckan-
stalter 1,595; — un-
derjordiskt 1,379, A
1,380; — universitet

4,10; — utställning

1867 1,350; — utställ-

ningsbygnad 1867
1,329; — utställnings-

palats 1855 1,329; —
vagnmakeri 6,331; —
Vendömekolonnen,
höjd A 1,292; — ädel-

stensfabrikation 4, 3 2 8

.

Paris (stenograf) 1,515.
Parisblått 4,664, 5,497.
Parislack 4,682, 4,683.
Parispcnslar 6,552.
Parisrödt 4,666.
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Paris själar 6,451.

Parkanläggningar 1,3 7 3, !

3,399.

Parker, lampinrättning

5,3 1 7;— romancement
4,439; — jfr följande.

Parker, Wyatt & Gomp.,
romancementfabrik
4,440.

Parkes,A.,parksin 5,42 9.

Parkettfabriker 5,540.

Parkettgolf 1,330.

Parkia africana 5,10 2.

Parksin 5,428.

Parkum (tyg) 6,43 7.

Parlamentshus 1,363.

Parlamentspalatset, Lon-
don 1,284, A 1,286.

Paros, marmor 3, 2 7, 3,43.

Parrot, pantögraf, ny
konstruktion 1,6 7 5.

Parry (kapten), om eski-

måernas slädar 1,119.

Parser (elddyrkare)

3,196.

Parsonstown, Eosses in-

strument A 2,309.

Partenkirchen, träsnideri

6,297.

Partenon 1,218, 1,219;—
dorisk kolonn A 1,2 20.

.Parter, bågskyttar 6,7 9.

Pasargade, persernas för-

sta hufvudstad 1,2 9.

Pascal (fysiker) 2,12,

2,111, 2,ii3.

Paschans af Egypten dia-

mant 3,247.

Pasco, gruffalt 3,157.

Pasdeloup (bokbindare)

6,507.

Pasley, cement 4,440.

Pasman (spinn.) 6,387,

6,425.

Pasqua, det första kaffe-

huset i London 5,7 5.

Passad, nordost-, sydost-

3,516; — öfre 3,516.

Passadvindar 3,515.

Passage des panoramas
2,281.

Passagerarvagn på atmo-

sferiska jernvägen till

S:t Germain A 2,17 6.

Passau, kaolin 4,408.

Passer, guttaperka 5,431.

Passering (väfn.) 6,432.

Passionsblomma, frömjöl

A 2,332.

Passus (rom. längdmått)

2,27.

Passy, borrningsarbete

3,7 9; — borrtorn A
3,71.

Pastellstift 4,684.

Pasteur (kemist), om jäs-

ning 5,140, 5,141 ;
—

om vinets uppvärm-
ning 5,179.

Pasteurisering, apparat

A 5,179.

Pastinaca sativa 3,340.

Pastoneri (venez. glas-

perlstillv.) 4,524.

Patagoner A 1,17, 1,19.

Patagonien 1,152; —
säl- och hvalrossfångst

3,585.

Patak, urfabrik 6,243.

Patakoer, skjutredskap

1,102.

Påte sur påte (porslins-

måln.) 4,395, 4,428.

Patent 6,59 3.

Patentbiodsgödning

3,316.

Patent-disc-engine-com-

pany 2,586.

Patentgult 4,666.

Patentlag, den första

svenska 6,4.

Patentläder af papper

6,499.

Patent-safety-guncotton-

factory 4,639.

Patenttåg 6,407, 6,412;— maskin för slagning

A 6,413.

Patent wood 6,494.

Patera (rom. dryckes-

kärl) 4,346, 4,432.

Paternosterverk A 2, 1 9 2,

6,8.

Patio A 4,264, 4,265.

Patricierhus 1,344.

Patris (stilgjutn.) 1,554.

Patron (blecksl.) 6.203.

Patron (eldvap.) 4,629,

6,81, 6,86.

Patron (guillocherings-

maskin) 1,6 75.

Patron (svarfn.) 6,310,

6,314; — excentrisk

6,315.

Patron (vagnm.) 6,327.

Patron (väfn.) 6,434.

Patronfabriken vid Ma-
rieberg utanför Stock-

holm A 4,650.

Patroni (venez. glastillv.)

4,492.

Patronpapper (jacquard-

maskin) 6,447; — till

ett jacquardmönster A
6,447.

Pats tempel 1,200.

Pattinson, anrikningsme-

tod 4,230,4,232,4,263.

Pattiobablad 1,51.

Pauchontee (surrogat för

guttaperka) 5,433.

Paucton, Teorin för den
arkimediska skrufven

2,48.

Pauer (pianist) 2,537.

Paul, Jean, se Richter.

Paul, L. (mekaniker),

spinnmaskin 6,372.

Paul, S:t (kloster), fris

4,358.

Paul, S:t, ängscdlings-

system 3,341.

Pauli, v., brosystem
1,423.

Paulinus (biskop; klock-

gjutningens uppfinna-

re) 4,209.

Paullinia sorbilis 5,102.

Paulskyrkan, S:t (Lon-

don) 1,271, A 1,272;
— tornets höjd 1,2 91,

A 1,292.

Paulskyrkan, S:t (Rom)
3,43.

Paulsön, S:t, labrador

3,255.

Paulus Ill(påfve) 6,263.

Pauperes Christi (tiggar-

munkar), Biblia pau-
perum 1,605.

Pausanias, om automater

6,239.

Pauschgrube (tenntillv.)

4,245.

Pauschhärd (tenntillv.)

4,245.

Pavia, La Certosa (kyr-

ka) 1,270.

Paviljong till Zwingern
(Dresden) A 1,275.

Paviljong (ädelstens

-

slipn.) 3,266.

Pawtucket, fabrik för ma-
skinhuggna filar 6,143.

Pax (kopparstickark.

hist.) 1,631.

Paxton (kristallpalatsets

uppbyggare) 1,289,

1,327.

Payen, om dextrin 5,411

;

— om svafvel i kaut-

sju 5,428.

Payne(bokbindare)6,508.

Peabody (amer. köpman),
afsändare af det för-

sta större telegram till

Amerika 2,443.

Peabody, H. O., gevär

6,93; slutinrätt-

ning A 6,95.

Peavinedistriktet, gruf-

fält 3,163.

Pebblekrut 4,629.

Pecco (tesort) 5,92.

Pechblende (malm) 3,9 7.

Pechelbronn, petroleum-

källor 3,19 7.

Pechsten 3,15, 3,16.

Pechuel-Loesche (natur-

forskare), iakttagelser

angående hvalfisken

3,573.

Pechuencher, bostäder

1,53; — vapen 1,84.

Pecunia 3,37 9.

Pedal (orgel) 2,541, 2,542.

Pedale (halmfläta.) 6,341.

Pedalharpa 2,488, A
2,489.

Peel, R. (fabrikant),

kattuntryckeri 5,521,

5,522.

Peel, R. (statsman), staty

4,212; — upphäfvan-
de af skatten på glas-

fabrikationen i Eng-
land 4,492.

Peel, W. (uppfinnare af

cylinderkardan) 6,372.

Peganum harmala 5,490.

Pegasos (myt.) 3,370.

Pegmatitgranit 4,417.

Pegu, skeppsvirke 3,454;— ädelstenar 3,247.

Pehner (juvelerare)

6,268.

Peilows (kines, triumf-

bågar) 1,188.

Peking, nyare pagod A
1,189;— port Al, 187;— statstryckeri 1,622.

Pektin 5,58.

Pektinsyra 5,473.

Pektis (spinett) 2,493.

Pela (kines, vax) 5,286.

Pelarapparat (bränvins-

bränn.) 5,156.

Pelarbrytning (grufbr.)

3,113, 3,116, 3,189;— i Newcastles gruf-

vor A 3,116.

Pelarbrytningsmetod

3,192.

Pelare 3,20; — proto-

dorisk 1,220; — jfr

Kolonn.
Pelarrader, Tiaguanaco

1,178.

Pelasger, bostäder 1,176;— bygnadskonst

1,179; — förmodade
uppbyggare af kyklo-

piska murar i Italien

1,181; — grundläg-

gare af grekisk konst

1,221; — konst 1,213;
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— kultur 1,143, 1,252, i

1,316; — pelasgisk
|

ornamentik 1,214; —
skilnad från etrusker

1,215 ;
— städer 1,336;

— tyrrheniska 1,213.

Pelesjti (fenicer) 1,211.

Pelikan 3,593.

Pelikan (skogssk.)

3,425.

Pellegrina, la (perla)

. 3,544.

Pelletkrut 4,629.

Pellipario (familj), majo-

likamålning 4,364.

Pellizoni (hjelmsmed)

6,122.

Pellpepper 5,207.

Pelopium (element) 4,40.

Pelops och. Oinomaos,
vagnsstrid, afbildning

i Zeustemplet i Olym-
pia 1,219.

Pelouze (kemist) 4,637,

5,268.

Pelsdjur, amerikanska
(statist.) 3,496, 6,539.

Pelsmosaiker af fågel-

fjädrar 1,70.

Pelsskinn 5,452 j
— ry-

ska 3,494; — sven-

ska, pris 3,493 ;
— jfr

följande.

Pelsverk 3,493; — olika

slag 3,494 o. f.

Peltier, slåttermaskin

3,311.

Pembrokeshire, kärl från

stenåldern 4,341.

Pembrokeshireras (nöt-

bosk.) 3,381.

Pemmikan 1,40.

Pendel A 2,92, 2,93,

2,103; — användning

2,95 ; — elektrisk

2,340; — enkel A
2,94; — fri 6,234; —— för tornur, Mann-
hardts A 6,234; —
kompensations- 2, 9 7

;— lagar 2,11; — ma-
tematisk 2,94; — rost-

2,97; — sammansatt
2,97 ;

— sekund- 2,98 ;— svängningstid 2,95

;

— ur- 2,96, 6,219;— äldre 6,220.

Pendelexperiment, Fou-
caults 2,99, A 2,100.

Pendellängd 2,95.

Pendelplan, vridning

2,101.

Pendelregulator (ångm.)

2,579.

Pendelrörelse, lagar

2,93, 2,95.

Pendelstång (urtillv.) A
6,221.

Pendelur 2,11, 2,13,

6,220 ;
— fri gång med

konstant kraftA 6, 2 2 8

;

— verket sedt fram-

ifrån A 6,221;

sedt från sidanA 6, 2 2 .

Pendentiv (bygn.) 1,234.

Pendleton, maskinblekeri

5,461.

Pendsjab, kultur 1,143.

Pendyl 6,220.

Penelope (myt.) 5,33,

6,146.

Penicaud (emaljmålare)

6,278.

Penicillium glaucum
5,142.

Penjör (spinn.) 6,390.

Pennatulider 3,566.

Pennblad 6,133.

Penningar 1,129, 1,130,

3,379, 4,79, 6,572; —
jfr Mynt.

Penningsystem 6,571.

Pennsylvania, serpentin

3,51.

Penrhyn 3,55; — skif-

ferbrott A 3,56.

Pens (kopparstickare)

1,631.

Penselblått 5,530.

Penslar 1,437, 6,547,

6,551 o. f.

Pentelikon, marmor 3,43.

Peonin 5,504.

Peplon 5,481.

Peppar 5,205.; — hvit

5,206; — japansk

5,215;— spansk5,207;
— svart 5,205.

Peppararter 1,46.

Pepparbuske 3,401.

Pepparodling A 5,206,

5,207, 5,208.

Pepparrot 3,346,A 3,347,

3,360.

Pepparskörd A 5,206.

Pepparväxt A 5,205.

Pepper (fysiker) 2,229.

Pepper ghost 2,229.

Pepsin 5,224.

Per, Sankt (kyrka i Sig-

tuna), grundplan A
1,297, 1,298.

Percheronhästar 3,37 3.

Peres, D., saxtillverk-

ningens införande i

England 6,128.

Pergamena (pergament)

1,440.

Pergament 1,438, 1,440,

1,508, 5,452, 6,504;— uppfinnare 5,452.

Pergamentform (guldsla-

geri) 4,314.

Pergamentlim 5,453.

Pergamentpapper 6,499.

Pergamos, pergament
1,440; — tapetväfveri

6,457.

Peridot (krysolit) 3,252.

Périer, höjdmätning af

Puy de döme 2,113.

Periodicitetenside 1,134.

Peripteros (grek. bygn.)

A 1,217.

Peristyl (peristylium)

1,337, 1,338.

Perkins (ingeniör) 5,386.

Perkins (kemist) 5,499,

6,595.

Perkussionsrör (kanon)

6,60, 6,64; — preus-

siskt^ inrättning 6,61;— temperbart, för

shrapnels A 6,60.

Perkussionständning

4,648, 4,649.

Perl (stilsort) 1,552.

Perlage (solfjäderstillv.)

6,322.

Perlbankar, berömda
3,541.

Perlbäckar, baierska

3,545.

Perlemor 3,544, 6,307,

6,321, 6,506.

Perlemorsubstans 3,540.

Perlfabrikation (statist.)

4,526.

Perlfiske 3,541 o. f.,

3,553; — Ceylon A
3,542; — Lappland

3,545, A 3,546.

Perlfiskerier 3,541.

Perlgrått 5,516.

Perlhandel 3,544.

Perlhöns 3,366, 3,391.

Perling (solfjäderstillv.)

6,322.

Perlkaffe 5,81.

Perlkalk 3,543.

Perlmusla A 3,540; —
i femte året A 3,540;— i sjette åretA 3,541.

Perlor 6,275; — oäkta,

orientaliska 4,526; —
tillkomst 3,540; —
äkta 3,540 ;— jfr Glas-

perlor.

Perlte 5,92.

Perm, grufvor 3,85; —
kanongjuteri 6,64; —
se Formation, permisk.

Perma 3,451, 5,355.

Permanenthvitt 4,446,

4,670.

Permar 6,503, 6,520; —
till en bönbok A 6,508,

6,509.

Pernambucoträ 2,505,

5,490.

Pernau, lin 6,360.

Perpetuum mobile 2,71,

2,128; — elektriskt

2,370, 2,374; — med
Zambonis staplar A
2,374; — mekaniskt

2,71; — pbysico-me-
chanicum 2,548.

Perrot, kattuntrycksma-

skin 5,520, 5,523.

Perrotin A 5,524; —
tryckinrättning A
5,525.

Perrotintryck 5,522,

5,523.

Persberg, grufvor 3,89,

3,98, 3,149; — stor-

grufva A 3,151.

Persepolis 1,209.

Perser, aktivt folk 1,2 2;— boskapsskötsel

3,366; — bygnader,

tak 1,217, 1,329; —
bygnadskonst 1,220,

1,248; — bågskyttar

6,79; — damaskering

6,124;— droger 5,223;— färgning 4,653,

5,482,5,514; — handt-

verk 1,315; — hasjisj

5,133; — hufvudstad

1,209; — hästar 3,374;— kaffe 5,75; — ka-

ravaner 5,293; — kil-

skrift 1,499; — kultur

1,142, 1,145; — ler-

varutillverkning 4,344,

4,355, 4,356; — ly-

sterfärger 4,358; —
narkotiska njutnings-

medel 5,134; — off-

ring af hästar 3,370;— opium 5,130; —
palats 1,210; — per-

sisk ornamentik 1,210;— persiska själar

1,251; — riksannaler

1,520; — sjalväfning

6,451; — skrift på
djurhudar 1,440; —
vägspår 1,394 ;— åker-

bruk 3,276.

Perseus (myt.) 2,402,

3,370.

Persien, se Perser.

Persika 3,350, 3,359.
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Persikestraff (giftets

hist.) 5,2 29.

Persilja 3,346, 3,359.

Persio (färgstoft) 5,487,

5,489.

Persrus (byggmästare)

1,282.

Persoz (kemist) 5,46 7,

5,504, 5,522.

Pertica (rom. längdmått)

2,27.

Pertuis d'Antioche,

ostronbankar 3,538.

Peru, eröfradt af Pizarro

1,152; — bomull

6,854; — båtar 1,116;— cocabuske 5,95; —
folktyp A 1,17, 1,19;— färgning 5,482; —
guanolager 3,319; —
guldafkastning 4,293

o. f.; — gruffält 3,157;— hornsilfver 4,263;— indiankojor 1,63;— Inka 1,17 ; — knut-

skrift 1,482 ; — koche-
nilj 5,485; — koppar

4,191; — kopparmalm
4,192;— kultur 1,142,

1,143, 6,562; — na-

tronsalpeter 4,47 2; —
obsidian 3,3 6 ; — pana-

mahattar 6,3 4 5 ;— pla-

tina 4,320; — potatis

3,332; — qvicksilfver

4,253; — silfvergruf-

vor 4,261; — socker-

rör 5,50; — svärds-

klingor af koppar 1,98
;— tenngrufvor 4,240

;

— tennvaskning 4,242;—
- upptäckt af spa-

niorerna 1,26; — ur-

befolkning, fortskaff-

ningsmedel 1,120.

Peruaner, se Peru.

Perubalsam 5,406.

Peruguano 3,319.

Perugummi 5,410.

Perukstil 1,276.

Peruksumaksträd 3,454.

Perukträd 5,495.

Peruse (turkos) 3,252.

Perusilfver 4,179.

Peruzzi (ital. byggmä-
stare och. målare)

1,271, 3,19, 6,299.

Pes (rom. längdmått) 2, 2 7

.

Pesaro, katedral, målning
af Luca della Robbia
4,363; — mezza majo-
lica 4,362.

Pesaro, D. (instrument-

fabrikant) 2,493.

Pesjäräer, fiske 3,553;— kultur 1,24; —
passiv ras 1,141.

Peso morte 2,95.

Pest, bomullstryckerier

5,534; — hängbro
1,415.

Peter (klädesväfvare)

6,350.

Peter den store, förtjen-

ster om bergsbruket

3,85, 3,90, 3,152.

Peterborough, sågverk

3,456.

Peterhead, sillutförsel

3,556, 3,557.

Peters, pantograf 1,6 74,

2,65.

Petersberg, stenbrott

3,27.

Petersburg, S:t, Alexan-
derspelaren 3,31; —
elektrisk belysning

2,375; — exercishus

1,326; — Isakskyrkan

2,386, 3,46, 3,263,

4,540; — linhandel

6, 3 6 ;
— mineralka-

binett, guldstycke från

Ural 4,292, 4,304; —— verldens största

smaragd 3,250 ; — mo-
saikarbeten 3,263; —
platina, skedning

4,322; — porslinsfa-

briker 4,398; — slip-

verk 3,257; — Tsar-

skoe-Selo 6,105,6,106,

6,107, 6,115.

Petersen, ängsodlings-

metod 3,341.

Petersénska huset, se

Huset, Petersénska.

Peterskyrkan, se Rom,
San Pietro.

Petich (uppbyggare af

lagunbron vid Yene-
zia) 1,417.

Petin, luftfartyg 2,157;— projekterad luft-

balong A 2,158.

Petinetglas A 4,527.

Petiot (vinhandlare), vin-

förökningsmetod 5,174.

Petiotisering 5,175.

Petit, se Perrand.

Petit (stilsort) A 1,552.

Petit, J., teckning till en
väggdekoration 5,547.

Petiteau, upptäckt af en
ny fyndort för turkos

3,252.

Petitgris (ekorrskinn)

3,496.

Petit-Thouars, om kå-

dans egenskaper 5,420.

Petre, J. A. (stenograf)

1,515.

Petri, Olaus, postillor

1,599.

Petriolo, hattfabrik

6,344.

Petroleum 3,197, 3,198,

5,349, 5,412.

Petroleumkällor 3,197.

Petroleumlampa, brän-

nare A 5,319; — Dit-

mars A 5,320.

Petroleumresiduum

5,344.

Petronius, Titus (porsl.

hist.) 4,348.

Petrucci (i texten och
förut i registret orik-

tigt Februcci; uppfin-

nare af rörliga not-

typer) 1,590.

Petrus de Alliaco, fysisk

geografi 1,150.

Petrus Flavius (glasma-

kare) 4,492.

Pettenkofer (professor)

4,321, 4,440, 5,343,

5,389, 5,390, 5,506.
Petunse (fältspat) 4,381.

Petzold, litografisk press

1,660.

Petzval (professor), för-

bättring af objektiven

4,599.

Peurbach, Georg v. (fy-

siker) 2,10.

Peziza 5,237.

Pfaff (fysiker) 2,13.

Pfalz, tobaksodling 5,115;— jfr Oberpfalz.

Pfister, Albrecht (bok-

tryckare) 1,530, 1,531,

1,540.

Pflug, C. (grufbr. hist.)

3,89.

Pforzheim, urtillverkning

6,241.

Phenicienne (färg) 5,504.

Philadelphia, platina

4,323; -åskledare 2,361.

Philip, se Filip.

Philipp (hertig af Pom-
mern), miniatyrbygnad

6,268.

Philipps, karboxygenbe-
lysning 5,342.

Philippswell, bergolj-

brunn 3,198.

Phiolarius (venez. glas-

tillv.) 4,492.

Phioleri de Muran (ve-

nez. glastillv.) 4,492.

Phocaskolonn (Rom)
1,226.

Phosphorus 4,39; — jfr

Fosfor.

Physeter 3,57 6.

Phytelephas macrocarpa

6,307.

Pianino 2,497.

Piano 2,495 o. f.; — be-

strängning 2,507; —
bygnad 2,497; —
klangfärg 2,509; —
mekanik 1,500 ; — me-
kanikens och tonernas

utarbetande och ega-

lisering 2,509; — qua-
tuor 2,512; — taffel-

formigt 2,497 ; — upp-
finning 2,495.

Pianofabrikation (sta-

tist.) 2,497.

Pianohammare 6,547.
Pianosträngar 2,507 o.

f. ; — af stål 4,139.

Piassava (palmart) 6,547.

Piatti (mästare i dama-
skeringskonst) 6,122.

Piber (stuteri) 3,876.
Picard (fysiker) 2,13,

2,35.

Piccolo 2,538.

Pickel (professor; gas-

lysn. hist.) 5,323.

Pickles, mixed 5,207.

Pickman & Comp., fa-

jansfabrik 4,397.

Picksley, slåttermaskin

3,311.

Pico de Teyde, hägrin-

gar 2,240.

Picquerey, stenkolsgruf-

va 3,194.

Pictia obovata, frömjöls-

kom 2,332.

Piéces suedoises (kano-

ner) 6,72.

Pier di Nino, se Mno,
Pier di.

Pierre (abbot), om pap-

peret 1,442.

Pierry, vinodling 5,180.

Pietro, San, se Rom, San
Pietro.

Piette (pappersfabrikant)

1,445, 1,454.

Pigghvarr 3,566,A 3,567.

Piggsvin 3,367.

Pigott (lord; diamantens

hist.) 3,247.

Pigottdiamanten 3,247.

Piil (kemitypins uppfin-

nare) 1,623.

Pik A 6,109, 6,118.

Piké (tygsort) 6,452.
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Pikenerare från 15:e årh.

A 6,41.

Pikolin 5,498.

Pikringult 5,504.

Pikrinkrnt 4,64 2.

Pikrinsyra 4,642, 5,13,

5,138, 5,198, 5,351,

5,498, 5,504, 5,515.

Pikrotoxin 5,138, 5,238.

Pikör (jagt) 3,47 7.

Pil (träd) 3,401.

Pil (vapen) 6,105; —
turkisk A 6.10 9.

Pilchard (fisk) 3,562.

Pilgift 5,14, 5,238.

Pilgrimsfalk 3,471.

Pilgrimsflaska i persisk

stil, från Nevers A
4,366.

Pillowlaces (spetsar)

6,473.

Pilmakare hos indianer-

na 1,90.

Pilrot 5,213.

Pilsen, grufva 3,141; —
stenkolsflöts 3,17 8.

Pilskäftare 6,7 8.

Pilsmed 6,78.

Pilspets af flinta, Skåne
A 1,94.

Pilspetsar 3,3 G; — af

sten A 1,88.

Pilstickare 6,7 8.

Pimastammen (Mejico),

bostäder 1,52.

Piment 5,20 7 ;
— de Mo-

zambique 5,207.

Pimpinella anisum 5,2 9 9.

Pimsten 3,3 6.

Pimstenstufl2 3,3 7.

Pinang, guttaperka 5,431.

Pinchbeck 4,221.

Pindaros (skald) 2,238.

Pine gum 5,398.

Pineau blanc (drufsort)

5,168; — noir 5,168.

Pineyharts 5,412.

Pingstblomma 5,85.

Pingvin 3,593.

Pinker 3,558.

Pinkops (spinn.) 6,388;— (väfn.) 6,42 7.

Pinksalt 4,250, 5,49 7,

5,507.

Pinkus, pneumatic rail-

waypatent 2,175.

Pinnsladd (åkerbruksr.)

3,305.

Pinsback(messing) 4,221.

Pinus (tall) 3,401; —
alba 3,45 6 ;— australis

5,404; — austriaca

3,404; — canadensis

3,456;— cembra 3,404,

3,449; — inops 3,404;
— maritima 3,449,

5,403; — mitis 3,456
;— pumilio 3,449; —

resinosa 5,404; —
silvestris 3,403,5,403;— strobus 5,404; —
sylvestris, se Pinus
silvestris.

Pinzgau, hästar 3,37 4.

Pion, hemland 3,36 0.

Pipa, se Tobakspipa.
Pipare (automat) 6,239.

Pipare från 15:e årh. A
6,42.

Piper nigrum 5,205.

Pipertius Optatus (fisk-

odlare) 3,366.

Pipin (humleodl. hist.)

5,186; — (orgelns

hist.) 2,539; — ro-

manska stilens infö-

rande i Tyskland 1,232,

1,236.

Piplera 4,40 7.

Pipniträd 6,3 61.

Pipor (musik, instr.),

svängande 2,474; —
täckta A 2,47 5; —
yttre form 2,47 4; —
öppna A 2,475.

Pipstoppare, gamla A
5,107.

Pipsvampar 4,5 78.

Pirano, sardellfiske 3, 5 6 3.

Pirater 6,338.

Pirkenhammer, porslins-

tillverkning 4,39 7.

Pirna, sandstensbrott

3,58.

Pirusa (turkos) 3,2 52.

Pisa, domen A 1,237,

1,238; — lutande torn

2,7 6; — — bygnads-
ämne 3,49 ; höjd
A 1,292.

Piscina (rom. bygn.)

1,338.

Pisé (bygn.) 1,315.

Piska 1,84; — af flod-

hästhud A 1,84; —
engelsk 6,528.

Piskmaskiner 6,4.

Pistacia lentiscus L. y
chia 5,398; — tere-

binthus 5,405.

Pistacit 3,236.

Pistill 2,33 2.

Pistol 6,101, 6,102; —
elektrisk 2,352.

Pistolbila, italiensk

6,118.

Pistonger (blåsinstru-

ment) 2,52 6.

Pistorius, bäcken 5,155;— distilleringsapparat

5,155, A 5,156.

Pisum 3,330.

Pitakall (färgämne) 5,506.

Pitaval (giftets hist.)

5,230.

Piteå, elgar 3,476; —
travaruutförsel 3,461.

Pitkäranta [orätt Pitkä-

runta], tenn 4,244.

Pitman, förtjenster om
tapettillverkningens

utveckling 5,544.

Pitman, J. (stenograf)

1,513.

Pitos (grek. förvarings-

kärl) 4,346.

Pitprops 3,182, 3,439,

3,458, 3,459, 3,461.

Pitt (diamantens hist.)

3,246.

Pittdiamanten A 3,245,

3.246.

Pitti (palats i Firenze)

1,271; — galleri,

praktskåp 6,299.

Pittsburgflöts 3,180.

Pittsburgh, kryolitfabrik

4,483.

Pitzler (träsnidare) 6,298.

Pitzunda (Armenien),

kyrka A 1.234.

Pius II, monopolisering af

aluntillverkning 4,455.

Pius IX (påfve), lingui-

stiskt praktverk 1,509.

Pixii, rotationsmaskin A
2,394.

Pizarro, Francisco 1,152,

1,333, 3,157.

Place de la concorde
(Paris) 1,371; — obe-

lisken 2,58.

Place du carrousel (Pa-

ris) 1,371.

Placentia, kabeljofiske

3,560.

Plafond 5,549, 5,561.

Plafonddekorering 5,54 9.

Plain (tillv. af värdepap-

per) 1,68 7.

Plan, lutande 2,1, A
2,43, 2,44, 2,60, 6,2;— kraftens verkan på
A 2,44 ;— svängnings-

planets oföränderlig-

het A 2,99.

Plan, se Stadsplaner.

Planerhammare (tenn-

tillv.) 4,248.

Planering (bokb.) 6,511.

Planeter 2,312, 2,314; —
rörelse, lagar 2,11.

Planhyfvelsmaskiner

6,34, 6,289.

Planitz, stenkolsgrufva

3,195.

Plankbåge (bygn.) 1,325.

Plankor 3,434, 3,459 f.

Plankstump 3,459, 3,460.

Planktak 1,325.

Planritningar af bondhus
A 1,352.

Planschtryck 1,663.

Plansvarfvar 6,29.

Plantagecigarrer 5,125.

Plantering (fruktodl.)

3,351; — (skogssk.)

3,408.

Planterings]ern

(skogssk.) 3,409.

Planteringsknif

(skogssk.) 3,409.

Planteringsmetoder
(skogssk.) 3,40 9.

Plantin (boktryckare)

1,545.

Plantskola (skogssk.)

3,408.

Plasma (kalcedonart)

3,260.

Platafloden, fiske med
vad A 3,603.

Platastaterna, kött 5 , 2 4'8

.

Plate, »en plate» (spets-

tillv.) 6,471.

Plateau (fysiker) 2,106.

Plåten, B. v. (kanalbyg-

gare) 2,599 ; — anlägg-

ning af Motala meka-
niska verkstad 6,16.

Plåten, B. v. (statsråd),

servis af vieux sévres

4,383.

Platina 2,368, 3,92, 4,39,

4,46, A 4,291, 4,319
o. f.; — afskiljande

4,321; — egenskaper

4,322; — förekomst

4,321, 4,580; — för-

eningar och använd-
ning 4,325; — histo-

ria 4,320; — mynt-
metall 4,279; — tek-

nik 4,323.

Platinagrufvor 3,153.

Platinakittel (svafvelsy-

retillv.) 4,566.

Platinaklorid 4,54,4,322,

4,325.

Platinaklorur 4,32 6.

Platinakärl 4,323.

Platinametaller 4,320.

Platinamor 4,325,4,326.'

Platinasalmiak 4,322.

Platinaspeglar 4,522.
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Platinasvamp 4,322,

4,325, 4,580, 5,201.

Platinasvart 4,325, 5,201.

Platinaugn A 4,324.

Platine å miquelet
(snapphanlås) 6,81.

Platiner (väfn.) 6,440;— (jacquardmaskin)

6,444, 6,449.

Platinering, speglar

4,522.

Platon, om jernrosten

4,6; — om ögat 2,216;— (urets hist.) 6,213.

Platser, fasta 6,560; —
offentliga 1,371.

Platte, om såningsma-
skin 3,306.

Platteuse (spetstillv.)

6,471.

Plattfiskar 3,566, 3,57 0.

Platthufvuden, se föl-

jande.

Platthufvudindianer,

hufvudskålen A 1,73.

Platting (rep si.) 6,406,

6,416.

Plattjem (jerntillv.) 4,99.

Plattmalning 5,2 9.

Plattner, L. (harneskma-
kare) 6,121, 6,122.

Plattning (nåltillv.) 6,182.

Plattryck (tygtr.) 5,522.

JPlattskenor 1,395.

Plattärter 3,340.

Platå (luftpump) 2,168.

Plauen, aluntillverkning

4,454; — grufbrytning

3,89; — perldistrikt

3,545; — stenkols-

grufva 3,194.

Plautus (ölets hist.)5,186.

Plebs, bostäder 1,337.

Pleisse (telegr. hist.)

2,409, 2,437.

Plejader (myt.) 3,37 7.

Pleonast (ädelsten) 3, 2 4 8

.

Plesiosaurus 1,4 ; — do-

lichodeirus A 1,3.

Plessisgrönt 4,671.

Plictos [ej Pliethos],

färgarkonst 5,483.

Pliggmaskin 6,533.

Plinius 2,10, 4,6, 4,9;

— om alun 4,453; —
om antimon 4,183; —
om bernsten 5,402; —
om bly 4,225; — om
blyhvitt 4,665; — om
bläck 1,502, 5,535; —
om bomull 6,355; —
om brunsten 4,490;
— om brännmaterial

5,358; — om cinober-

grufvorna i Spanien

4,251; — om egyptisk

färgkonst 5,481, 5,518;— om fernissa 5,411;
— om färgämnen
5,481, 5,482; — om
gifterna 5,2 29; — om
glasets uppkomst
4,487, 4,488; — om
glastillverkning 4,491

;

— om hermeos 3,248;— om indigo 5,492;
— om indiskt salt

5,48; — om kelternas

läderberedning 5,439;— om kemi hos ro-

marna 4,6; — om
kolning hos romarna
3,441; — om koppar

4,191; — om landt-

hushållning 3,27 6; —
om lerkärlstillverknin-

gen i Kom 4,348; —
om lysämnen 5,27 6;— om möbler 6,298;— om papperets till-

verkning 1,439; — om
purpurn 5,486; — om
romarnas bostäder

1,65, 1,66; — om rö-

kelse 5,293; — om
silfverspeglar 2,228;— om såpa och tvål

5,262; — om tennet

4,238; — om vatten-

qvarnar 5,22; — om
vejdet 5,491; — om
åkerbruket hos romar-
na 3,297, 3,298; —
om ädla träslag 6,284,

6,285; — omölet5,185.

Pliocengrupper 3,16.

Plog 1,85, 1,109, 3,294,

3,296; — afbildad på
fornegyptiska bygna-

der A 3,296; — an-

vändning i det gamla
Grekland A 3,27 5; —
böhmisk 3,300; —
campanisk 3,297; —
olika slag 3,296 o. f.

;

— romersk A 3,29 7;— till potatisupptag-

ning A 3,301 ; — upp-
finning 3,29 7; — jfr

Plöjning.

Plogbetsel 3,299.

Plogbill 1,88, 3,2 9 7.

Ploghufvud 3,2 98.

Plogknif 3,299.

Plogland 2,2 7.

Plogskrift 1,501.

Plogskär 3,297.

Plogsläpa 3,29 9.

Plogspade 3,299.

Plogsula 3,297, 3,298.

Plogtilta 3,298.

Plogas 3,297, 3,298,

3,299.

Plombine (reliefvals-

trycksmaskin) 5,521.

Plommon 3,359.

Plommonträd 3,350.

Plot (doktor), naturalhi-

storia 4,386.

Pliicker, undersökningar
om spektralanalysen

2,250.

Plumbum 4,39 ;
— album

4,238; — candiduni

4,238; — nigrum 4,238.

Plungerkolf (pump)

2,197; — tryckpump
med A 2,198.

Pluranium (element) 4,40.

Plutarkos, om bränsle

5,358;*— om snabb-

skrifvare 1,512; — om
spartanernas lönskrift

1,509.

Plymouth, första engel-

ska fabrik för fältspat-

äkta porslin 4,384.

Plys (spinn.) 6,38 9.

Plys (tygsort) 6,3 53,

6,453, 6,454.

Plåster 5,226.

Plåt (jern) 4,100; —
svart 4,101.

Plåt, punsad (boktr.)

1,526.

Plåtböjningsmaskin A
6,23, 6,24, 6,25.

Plåtharnesk 6,111,6,121.

Plåtslagare 1,331.

Plätering (försilfring)

4,272.

Plätering (hatim.) 6,539,

6,542.

Plöjning 3,294; — i E-
gypten A 3,274; —
jfr Plog.

Plönnies, expansionsku-

lor 6,83.

Plössl (opt. instrument-

makare) 2,307, 2,327,

2,328.

Pneumatic-despatch-
company 2,180.

Pochette (musik, instr.)

2,515.

Pockenholts 3,457.

Podewils, expansionsku-

lor 6,83.

Podmore (porslinstillv.)

4,385.

Podocarpus 3,455.

Podokarper 3,401.

Podolien, boskap 5,247.

Poey, gaskraftsmaskin

2,595.

Poggendorf (fysiker)

2,13.

Point-Creek, grafkullar

1,179.

Pointer (rapphönshund)

3,470.

Points (spetsar) 6,469,

6,470; — appliqués

6,473; — de Bruxel-

les 6,471; — de Ma-
lines (points de Yalen-
ciennes) 6,471.

Poirrier å Chappat Pils

(anilinfärgsfabrikanter)

5,499.

Poitevin (fysiker) 4,615,

4,618, 4,624.

Poitiers, Diane de, bok-
samling 6,504.

Poivre, odling af muskot-
träd 5,210.

Poivron 5,207.

Pol (sammet) 6,454.

Pola, marmorbrott 3,46;— sand 4,524.

Polackar, säckpipa 2,5 2 9;— jfr Polen.

Polarbälten, skog 3,400.

Polardiameter 2,102.

Polarfolk, fortskaffnings-

medel 1,118; — kast-

bräden 1,85; — kultur

1,24; — vapen 1,103 j— jfr Polarnomader.
Polarisation, apparater

2,224; — kromatisk

2,12; — ljusets 2,12,

A 2,224.

Polarnomader, bostäder

1,54; — klädesplaggs

förfärdigande 1,7 0; —
jfr Polarfolk.

Polarradie 2,102.

Polarsken 2,459.

Polarströmmar 3,513.

Polder 2,204.

Polen, galmeja 4,153; —
mjödberedning 5,143;
— salpeter 4,47 0; —
trävaruhandel 3,453;
— zinktillverkning

4,152; — jfr Polackar.

Polerare (urtillv.) 6,244.

Polerbänk 6,173.

Polering af bleck 6,204;— af diamanter 3,265;
— af glas 4,536; — af

glasperlor 4,526; —
af nålar 6,185; — af

silfvervaror 4,2 74; —
af stenredskap 1,91;
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— af stålvaror 6,130,

6,135; — af ädla me-
taller 6,2 7 5.

Polermaskin (ljustillv.)

A 5,287.

Polerskiffer 3,16.

Polerstock (blecksl.)

6,197, 6,202.

Polerstål 1,634.

Polhem, G. (mekaniker)

6,15.

Polhem, K. (mekaniker)

A 6,15; — riktskruf

(kanon) 6,72.

Polhems häftyg 2,63, A
2,64.

Poliment (forgylln.)

4,316.

Polinium (element) 4,40.

Polinjer 3,511.

Polinslag (väfn.) 6,454.

Polketting (väfn.) 6,454.

Pollack, Schmidt& Comp.
(symaskinsfabrikanter)

6,482.

Pollajuolo, Antonio del

(emaljmålare) 6,27 8.

Pollare (hvalfiskfångst)

3,578.

Pollen (frömjöl) 2,331.

Pollenkorn af åtskilliga

växter A 2,332.

Pollensäckar 2,332.

Pollux, se Kastor och P.

Polo, Marco (upptäckts-

resande) 2,450, 4,352,

4,493, 5,492.

Polonceau, system att

förstärka bjelkar 1 , 3 2 5

.

Polstjernan (diamant) A
3,245, 3,247.

Poltråd (väfn.) 6,45 3.

Poltrådar (elektr.) 2,378.

Polvarp (väfn.) 6,454.

Polybasit 3,93.

Polyglottbibel 1,545.

Polygoneer 5,493.

Polygonum fagopyrum
3,330, 5,494; — tinc-

torium 5,493.

Polygrafi 1,593.

Polyhalit 3,224.

Polyhalitregion 3,223.

Polykletos, lergodstill-

verkning 4,345.

Polykromi 1,2 63.

Polyper 3,546.

Polytalamier 2,330, 3,40.

Polytyper (boktr.) 1,5 90.

Pomaceer 3,401.

Pomada 5,294; — till-

verkning 5,303.

Pomerania (krigsskepp)

3,554.

Pompadour, rose (färg)

4,382.

Pompeji, afbildning af

lituusblåsare A 2,522;
— bageri A 5,21; —
belysning 5,310; —
boningshus 1,337; —
bygnader 1,35 9; —
glasfönster 4,490; —
grafvarnas gata 1,225
— gräfningar 1,114
— lefnadssätt 1,66

— lås 6,146; — mu-
sikaliska instrument

2,486;— tapettillverk-

ning 5,539; — tvål-

tillverkning 5,263; —
väggmålningar 4,653;
— jfr Pom.

Pomponius Mela, om nar-

kotiska njutningsme-

del hos de gamla 5,106.

Poncelet (maskinbygn.

hist.) 6,13.

Pont du Gärd i Nimes
A 1,381, 1,382.

Pontak (vin) 5,169.

Ponte, A. da, Eialtobron

1,414.

Pontianak, guttaperka

5,431.

Pontneuf i Paris 3,31.

Pope (skald), tårpilens in-

förande i Europa 3, 3 6 .

Poppel 3,401, 4,451.

Porcelaine dure 4,339,

4,382 ;— tendre 4,355,

4,382; — — artifici-

elle 4,339; na-

turelie 4,339; — jfr

Porslin.

Porcelainefabrik, den
konglige (Danmark)
4,398.

Porer 2,17.

Porfido bruno antico, nero
antico, rosso antico,

verde antico 3,33.

Porfyr 3,15, 3,32; — oli-

ka slag 3,3 3; — slip-

ning och polering 3,19.

Porfyrarter A 3,17.

Porfyrer (tapettillv.)

5,552.

Porla, helsovatten 4,30.

Porositet 2,17.

Porrus (boktryckare)

1,551.

Pors 5,96.

Porsennas graf 1,215.

Porslin 4,46, 4,339; —
benäkta eller engelskt

4,339, 4,390, 4,402,

4,404, 4,422;— etsning

4,432; — fältspatäkta

eller hårdt4,339, 4,353,

4,375, 4,402, 4,423,

4,424; — första fabri-

kation i Europa 4,375;— god värmeledare

2,549; — hvitt 4,377;
— införsel i Spanien
och Portugal 4,39 7 ;

—
— japanskt 4,354,

4,355; — kinesiskt

4,349 o. 1, 4,353,

4,427; — oäkta 4,339,

4,417, jfr Fajans; —
persiskt 4,344, 4,356;— rödt 4,37 7; —
sachsiskt 4,37 9; —
sammansättning 4,427;— sirning 4,353; —
slipning och polering

4,426; — tryckning

4,390, 4,403, 4,429; —
jfr Lervaror och hän-

visningarna derstädes,

Porcelaine.

Porslinscistern från pors-

linsfabriken i Berlin

A 4,397.

Porslinsformare 6,307.

Porslinsfärger 4,429.

Porslinsförgyllning

4,381, 4,432.

Porslinsförsilfring 4,432.

Porslinsjaspis 3,195.

Porslinsknappar 4,426,

6,317.

Porslinskärl, kinesiska A
4,352, 4,379.

Porslinslera 4,3 7 7.

Porslinsmålning 4,429;
— fransk 4,395.

Porslinspjeser, Gustafs-

berg A 4,405 ;
— Rör-

strand A 4,401.

Porslinsskålar, fältspat-

äkta, kokor för brän-

ning A 4,424.

Porslinstorn, Nankings
A 4,351, 4,352; —
höjd 1,291, A 1,292.

Porslinsugn med två eta-

ger A 4,425.

Port Foulke, hvalrossar

3,588.

Port i Peking A 1,187.

Port Jackson (Austra-

lien), bostäder 1,51.

Porta, Giovanni Battista

della (fysiker) 2,271,

2,289, 2,407, 4,634.

Porter 5,186, 5,198; —
London, alkoholhalt

5,198.

Portföljarbeten 6,527.

Portföljfabriker 6,524.

Portiker (bygn.) 1,226.

Portlandcement 4,440.

Portlandsvasen 4,389, A
4,489, 4,490.

Porto dei marmi, mar-

morutförsel 3,48.

Portore (marmorsort)
'

3,48.

Porträttobjektiv (fotogr.)

4,599.

Porträttram, stile Louia

XYI, af Christofle i

Paris A 6,274.

Portsea (Chubbs hemort)

6,160.

Portsmouth, sprängning

af fästningsverk 4,640.

Portugal, boskapsskötsel

3,364; — eröfring af

Molukkerna 5,208; —
handel med kinesiskt

porslin 4,353; — kop-

pargrufvor 4,192; —

>

kultur 1,148; — loko-

motivbanor 6,597; —
porslinsinförsel 4,397 p— sjövälde 1,152; —
skogsareal 3,402; —
sockerförbrukning

5,48; — sockerrör

5,49; — stenkretsar

1,180;— teodling5,89f
— tennafkastning

4,240; — tygtryck-

ning 5,535; — vintill-

verkning 5,183; — jfr

Halfön, Pyreneiska.

Portugiser (drufsort), blå.

5,169; — tidig blå,

3,354.

Portvin 5,180.

Poseidon (grek. myt.)

3,275;— hästar 2,370?— jfr Neptunus.
Posen, humleodling

5,135.

Positiv (musik, instr.)

2,538.

Positivbild (fotogr.) A
4,611, A 4,613.

Postbefordring 6,597 ;
—

jfr Luftpost.

Postfrimärken 1,682.

Posthäst, engelsk 3,375.

Postkupé på ett bantåg

A 6,331.

Potamos (grek. namn på
flod) 3,503.

Potaska 4,9, 4,449, 4,450
o. f.; — användning

5,515, 6,553; — be-

nämning 4,449 ; — be-

redning 3,315, 3,45

1

>
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4,450; — kalcinerad

4,451; — raffinerad

4,451; — rå 4,450; —
Sveriges ut- och in-

försel 1871 3,462; —
utlutning 4,451.

Potaskkyp 5,511.

Potatis J3,281; — hem-
land 3,273; — mäsk-
ning 5,152; — odling

3,332 o. f.

Potatissjuka 2, 3 3 3, 2,334.

Potatisstjelkar, som göd-

ningsämne 3,316.

Potatisupptagare 3,312.

Poterat, porslinsfabrik

4,375.

Poteriea tendres lustrées

(lervaror) 4,339;

mattes 4,339; — —
vernissées 4,339.

Potocki (grefve; telegr.

hist.) 2,414.

Potomac (skepp) 3,52 9.

Potos (klängväxt) 3,401.

Potosi, silfvergrufva

3,159, 4,261.

Pots (krukkärl) 4,449.

Potsdam, trädgårdar, fon-

tänornament 4,160.

Pott (kemist) 4,22.

Pottendorf, bomullsspin-

neri 1,655.

Potter, uppgift om Stor-

britanniens utförsel af

tryckta tyg 5,534.

Potter (bröder; tapetfa-

brikanter) 5,547, 5,548.

Potter, H., ångmaskinens
reglering 2,57 3, 6,575.

Potter, I. (ingeniör) 3, 1 4 2

.

Potter, P. (kopparstic-

kare) 1,632.

Potter, W., se Potter

(bröderna).

Potteries, The (engelskt

fabriksdistrikt) 4,394.

Pottfisk 3,576, 5,403.

Poudre brisante 4,635;— Designolle 4,642;— picrate 4,642.

Pouillet (fysiker) 2,13.

Pouncy, kolmetod (fo-

togr.) 4,618.

Pourtalés (grefve; porsl.

hist.) 4.37 3.

Pouyat (porslinsfabri-

kant) 4,395.

Powel, gasometer 5,338;— klockexhaustor

5,333, A 5,335.

Powells (optiker) 2,327.

Powerloom (mekanisk

väfstol) 6,4, 6,462.

Pracka (fågel) 3,491.

Praetorius, om gitarren

2,491 ; — om klavikor-

den 2,492 ;
— om Söm-

merings telegraf 2,413;— om trumpeten

2,524, 2,525.

Prag, bomullstryckerier

5,534; — domen 1,262;
— glacéhandsktillverk-

ning 6,534; — kaffe

5,84; — palatset Bel-

vedere 1,271; — öl-

tillverkning 5,195.

Praktgås 3,491.

Praktkärl från 16:e årh.

A 6,265.

Praktrustning, Karl den
djerfves A 1,108.

Praktskåp af Tiirpe i

Dresden A 6,300.

Praktvagnar 6,324.

Praktvaser, romerska A
1,114.

Prasem (ädelsten) 3,260.

Prato (Italien), halmflät-

ning 6,343.

Prechtl (professor; gas-

lysn. hist.) 5,326.

Precipitat, hvitt 4,258;— rödt 4,257.

Precisionsvapen 6,83.

Predikstolar 6,297.

Preller, kartonger till

Odyssen 4,612.

Premielärft 6,474.

Preparat, anatomiska,

efterbildade i papier-

maché 6,499; — ex-

plosiva 4,648; — mi-

neraliska 5,226.

Preparerknif för mikro-

skopiska föremål 2,328.

Preparernålar 2,328.

Preparersalt 5,497.

Prepéan, de (stenograf)

1,515.

Presbyteri (de första

kristna församlingar-

nas äldsta) 1,230.

Preschel, tillverkning af

elddon 4,590, 4,591.

Prescott (Lancashire), ur-

tillverkning 6,241.

Press, för renande af fos-

for A 4,588; — hy-

draulisk 2, 2 1 1, A 2, 2 1 2

,

6,4 ; för smidning
af stora pjeser 6,22.

Pressar, se Tryckpress.

Pressar, mekaniska
(skom.) 6,532.

Pressarfot (symaskin)

6,486.

Pressbängel (boktr.)

1,571.

Pressjäst 5,141.

Pressmaskin for form-

ning af bokryggar

6,517.

Pressmetod (hvitbets-

sockertillv.) 5,60.

Pressning af böcker
(bokb.) 6,518; — af

glas 4,511, 4 514; —
af guld 6,274; — af

hattar 6,543, 6,546 ;
—

af hål i metall 6,24

;

— af vin 5,170; —
af yllevaror 6,467; —
vid spinnmaskin 6,383.

Presspanboden på kano-
ner 6,63.

Pressvals (blekn.) 5,469,

A 5,470.

Prest, fornegyptisk, spe-

lande harpa A 2,486.

Preston (Arkwrights fö-

delseort) 6,37 3.

Prestskrift, egyptisk

1,496.

Pretsch (fotograf) 1,625,

4,621.

Preussen, artilleri 6,60;— bergsbrukets pro-

duktionsvärde 3, 1 6 4

;

— bly 4,226; — bo-

skapsskötsel 3,364,

3,365;— hästar 3,376;— linspinning 6,399;— maskinfabriker

6,36; — preussiskt

perkussionsrör, inrätt-

ning 6,51; — prisma-

tiskt krut 4,629; —
skogsareal 3,402; —
slaviska bondhus
1,353; — teförbruk-

ning 5,94; — jfr

Rheinpreussen.

Prevost (landskapsmå-
lare) 2,281.

Prevost, H. (stenograf)

1,513.

Priamos' skatt 6,257.

Priapos (grek. myt.)3,2 7 5.

Price, kassaskåpsfabrik

6,164.

Priessnitz, grufbrytning

3,89.

Priestley (fysiker och ke-

mist) 2,13, 2,131, 4,22

o. f.

Primalärft 6,474.

Primaull, styrka 3,493.

Primula (färg) 5,500.

Princeton (skruffregatt)

2,600,

Principalfocus (linser^

2,262.

Principalstämmor (orgel)»

2,545.

Prins Eugenius (träsnitt

af Knesing) A 1,617.

Prins Roberts metall

4,221.

Printverk (boktr.) 1,531..

Pris 6,574, 6,585.

Prisma A 2,238, 2,241;— akromatiskt A
2,267; -— bildens af-

vikning genomA 2, 2 4 2

;

— ljusets brytning ge-

nom A 2,241; — lju-

sets spridning genom
A 2,243; — med in-

fattning A 2,241; —
äldstaursprung i öster-

ländska myter 2,238.

Prisma (jacquardmaskin)

6,445; — (svarfstol)

6,29.

Prisma (ler-), sexsidigt,.

funnet vid Kujundsjik

A 4,344.

Prismasvarf 6,10.

Prismavältar 3,306.

Prismer till spektroskop
för direkt seende A
2,253.

Prismstereoskop, Wheat-
stones A 2,292, 2,293.

Prissvin, den lilla hvita.

rasen A 3,387.

Proberbly 4,233.

Proberglas 4,46.

Proberingsapparater, ke-
miska 4,13.

Probersten 3,57.

Probsteiråg 3,328.

Probus (rom. kejsare),

djurfäktningar 3,366;
-— vinodling 3,353.

Procentareometer 2,89.

Processer, metallurgiska

4,61, 4,70.

Procopius', S:t, dag
(bergsbr. hist.) 3,141.

Procuratores monetarum
4,278.

Produktion 6,596.

Profkranar (ångpanna)

2,590.

Profrör A 4,46.

Proin (kemi) 4,35.

Projektiler för kanon

6,74; — laddning 6,62.

Proknus (grek. tillbrin-

gare) 4,346.

Prokyon (fixstjerna),

spektrum 2,248.

Prometeus (myt.) 4,574.
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Prometeussagan 4,574.

Prometheans (elddon)

4,582.

Pronaos (grek. bygn.)

1,217.

Pronner, elfenbens- och
kristallarbeten 6,268.

Prony, gradmätning 2,33.

Propeller 2,47, 2,600,

0,16; — dubbelgängad

A 2,53; — fyrgängad

A 2,53; — — till

Great Britain A 2,53;— första form A 2,53
;— rotationshastighet

2,54; — Sveriges

brukligaste A 2,5 3.

Propellerblad 2,54.

Propellerfartyg, första

2,42, 2,52; — jfr

Skruffartyg.

Propellerkonstruktioner

2,51, 2,54.

Prostylos (grek. bygn.)

A 1,217.

Proteinkroppar 5,43,

5,52.

Proteinämnen 3,314.

Protektionister 6,569.

Prothyrum (rom. bygn.)

1,337.

Protozoer 3,549.

Protiiberanser 2,2 57.

Proust (kemist) 4,28,

4,40, 4,630, 5,439,

5,506.

Provence, odling af färg-

oxtunga 5,48 9 ; — tun-

fiske 3,570.

Provenciali, M. (venez.

konstnär), framställ-

ning af mosaiker 4,529.

Providence (Amerika),

symaskinstillverkning

6,482.

Providence (England

;

bergverk) A 4,239.

Providence-tool-compa-

ny (gevärsfabrik) 6,93.

Pruckner, ullmosaik

5,421.

Prustrot 5,22 9, 5,23 7;— hvit A 5,23 7.

Prutgås 3,492.

Prydnad (juvelerark.)

6,246.

Prydnadssaker af papier-

maché 6,488; — etru-

skiska 6,258.

Prydnadsstenar 3,19.

Prydnadsstift 6,17 2.

Przykos (saltdam i Yie-

liczka) 3,219.

Prägelklots (myntsl.)

4,286.

Prägelmaskin för knall-

hattar A 4,649.

Prägel- och förgyllnings-

press A 6,524.

Prägeltryck 1,67 3.

Prägling (bokb.) 6,523.

Präglingsapparat, gam-
mal A 4,275.

Präglingsmaskin 4,283;
— af Hague A 4,289;
— Uhlhorns A 4,288.

Präglingspress(spiktillv.)

6,173.

Präglingsring (myntsl.)

4,286.

Präglingsstock (myntsl.)

A 4,287.

Präglingsstämpei (mynt-

slagning) 4,286.

Präglingsverk (myntsl.)

4,284; — gammalt A
4,285.

Präsident, Der (bergkri-

stall) 3,258.

Profning af tvål 5,27 3.

Psaltaren (typogr. prakt-

verk) 1,543, 1,550.

Psalterion (musik, instr.)

2,486; — från 9:e

årh. A 2,487; — från

12:e årh. A 2,488.

Psalterium, ScköfTers, se

Psaltaren.

Psammetikos, Egyptens
beröring med Grek-

land 1,144.

Pseudodipteros (grek.

bygn.) A 1,217.

Pseudosmaragdus (mala-

kit) 3,254.

Psjent 2,486.

Psoraleaglandulosa5,95.

Psykografi 2,21.

Psykrometer, Augusts

2,553, A 2,554.

Psykter (grek. bland-

ningskärl) 4,346.

Pterocarpus 5,401; —
santalinus 3,455,

5,491.

Ptolemeer, bygnader

1,202; — Egyptens
odling 1,146; — jfr

Egypten.
Ptolemeos Claudius (geo-

graf) 1,146, 1,147,

2,312; — staty 2,298.

Ptolemeos I (Egypten),

mynt A 4,27 7.

Ptolemeos II Piladelfos,

android 6,239; — bi-

bliotek 1,440.

Ptolemeos V Epifanes,

edikt, inristadt på sten

1,495.

Puckelhvalar 3,576.

Puddelboll (stångjern)

4,95.

Puddelklämma (j erntillv.)

A 4,94, 4,95.

Puddelstål 4,110, 4,115,

6,136.

Puddelstänger (j erntillv.)

4,97.

Puddelugn (j erntillv.) A
4,94; — brännmate-
rial 4,106 ; — hufvud-

delar 4,93.

Puddling (j erntillv.) 4,82,

4,91.

Puddlingsmetod 4,93.

Pudelhår 6,352.

Pudrett 3,319.

Puffbyxor 1,80.

Puggris (turbaner) 5,481.

Pugin (byggmästare)

1,281.

Pukor 2,481.

Pulkova, Repsolds me-
ridiancirkel A 2,304,

2,305.

PulpettakA 1,323, 1,324.

Pulque (dryck) 5,143,

5,184.

Pulsionssystem (luft-

vexl.) 5,392.

Pulver, muriatiskt (tänd-

ämne) 4,648.

Puma, jagt 3,499.

Pumpa som snusdosa
1,110.

Pumpar 2,193 o. f., 6,8;— metall till 4,203;— roterande A 2,198.

Pumpernickel (brödsort)

5,35.

Pumplampa A 5,317.

Pumprör, vattnets stig-

ning 2,110.

Pumpstöfvel (luftpump)

2,165; — (sugpump)
2,195.

Pumpverk (vattenled-

ning) 1,383.

Punktågat 3,261.

Punkteringskonst 1,633.

Punkteringsmaner 1,636.

Punkturhål (bokb.) 6, 5 1 3

.

Punsar (stålstämplar)

1,673.

Punsmaskin 6,9; — hy-
draulisk A 6,22,6,24.

Punsning af metall 6,24;— af mönster vid

tryckning 5,527.

Puntaflätor 6,341.

Pupill (ögat) 2,2 78.

Puppenschnitte (ädel-

stensslipn.) A 3,267.

Puppor (snustillv.) 5,125.

Purier (Brasilien), bostä-

der 1,51; — kläde-

drägt 1,67; — känslo-

löshet 1,127 ; — skön-

hetssinne 1,7 7.

Purpur 4,432, 5,486.

Purpurfärgning 4,653,

5,484.

Purpurhafvet, perlfiske

3,543.

Purpurin 5,487.

Purpurkarmin 5,506.

Purpurkläder, rikskleno-

der 1,168.

Purpursnäcka 3,533, 4,6,

5,486, 5,506.

Purpurvätska 3,533.

Piirschgang (jagt) 3,47 7.

Pusher (uppfinnare af

spetsväfstol) 6,473.

Pusserträ (gipsberedn.)

4,444.

Piisterich (afgudabild)

2,568.

Putsningsapparat,

Schlumbergers (spinn.)

A 6,380.

Puttrich (arkitekt) 1,281.

Puy (spetsar) 6,47 3.

Puy de Döme (berg i

Auvergne), höjdmät-

ning 2,113.

Puy de Döme (departe-

ment), knifsmide 6,130._.

Puy-Guilhem, kanoner,

första gången begag-

nade i Frankrike vid

dess belägring 4,629.

Puzzolanjord 3^20, 3,27,

3,37, 4,439.

Puzzuoli, puzzolanjord

4,439.

Pykfrö 3,336.

Pyloner (egypt. bygn.)

1,203.

Pyramider 2,59 ; — Abu-
sir 1,199; — Ayacu-
cho, ruiner 1,178; —
Cholula A 1,183; —
Dasjur 1,199;— Egyp-
tens, material 3,40 ;

—
Gizeh A 1,199, 1,200,

2,60; — Meidun 1,199;— Palenque 1,183 ;
—

Papantla 1,184; —
Sakkara 1,199; — ste-

reoskopiska bilder A
2,290.

Pyramidträd 3,352.

Pyrargyrit (mineral) 3, 9 3;
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— antimonhaltig 3,93

;

— arsenikhaltig 3,94.

Pyrenéerna, silfvergruf-

vor 4,261.

Pyrenées-orientales, vin

5,176.

Pyrethrumroseum 5,22 2.

Pyrit (svafvelkis), som
tändningsmedel 6,81.

Pyrogallussyra 4,609,

5,12.

Pyrometer 2,550; — John
Ericssons 2,601.

Pyromorfit (blymineral)

4,227.

Pyrop (ädelsten) 3,2 3 6,

3,251.

Pyroxylin (bomullskrut)

4,637.

Pyrusarter 3,401.

Pytagoras 2,9 j
— bevis

j

för jordens klotform

2,83, 2,102.

I

Påfåglar 3,366.

]
Pålbro, Sydcarolina A

j
1,413.

Pålbygnader 1,57, 1,176,

3,273, 5,358; — fynd
af lerkärlslemningar

4,340 ;— malningsred-

skap A 5,20,5,21; —
schweiziska, fynd af

ben efter uroxen 3, 3 7 7;

fynd af hundben
3,365; — — ålder

1,60; — stycken af

väfnader A 6,419; —
vafstol 6,418, 6,419.

Pålbygnadsby 6,419; —
schweizisk A 1,59.

Pålbygnadsfolk 4,340,

6,419.

Pålbygnadsruiner 6,419.

Påskön, befolkning 1,20;— pyramidaliska sten-

högar 1,17 9.

Pälning (garfn.) 5,444.

Päro~, hemland 3,359.

Päronolja 5,147.

Päronträd 3,350; — an-

vändning 1,611, 2,505,

6,304.

Pöhlmann(klaversträngs-

fabrikant) 2,507.

a.

Quanz (flöjtvirtuos) 2, 5 3 2

.

Quartz meuliére 3,60.

Quauhuahuac (Mejico),

papperstribut 1,48 7.

Quebec, trävaruexport

3,456.

Quedlinburg, trädgårds-

odling 3,348.

Quedlinburgbeta 5,58.

Queens ware (porslin)

4,387, 4,388, 4,400.

Quercitron (färgämne)

5,482, 5,484, 5,487,

5,494, 5,515.

Quercus ilex 3,452; —
infectoria 5,495, A
5,496; — nigra 5,494;— pedunculata 1,11,

5,496; — pseudosuber

3,452; — robur 3,404;— sessilifiora 1,11;—
suber 3,452; — tinc-

toria 5,494; — virens

3,456.

Quet, Du, skrufapparat

för fartyg 2,47.

Quibbler (häst) 3,375.

Quinquet (apotekare),

lampglasets uppfinning

5,313.

Quinterna (gitarr) 2,491.

Quipus (knutskrift) 1,482.

Quiquengronne, butelj -

fabrik 4,492.

Quito, lufttryck 2,171.

Qvadersandsten 3,58;—
berg A 3,58.

Qvadersandstensgruppen

3,15.

Qvadrater (boktr.) 1,559.

Qvadratrneter 2,39.

Qvadratplantering

(skogssk.) 3,408.

Qvadrer (bygn.) 1,2 70.

Qvagga 3,372.

Qvandelstång (kolmila)

3,444.

Qvarka (husdjurssjuk-

dom)* 3,365.

Qvarn 1,109,6,2,6,9; —
från 16:e årh. A 5,2 3

;

—- för dragare 5,22;— för sockerrörs

krossning A 5,51; —
förbättringar hos en-

gelsmän, fransmän och
tyskar 5,24; — gam-
malromersk A 5,20;

— inrättning 5,24; —
med två par stenar,

genomskärning A 5,26;— till pappersmas-
sans målning 1,442;
— jfr Mjöl-, Stamp-,

Väderqvarn.
Qvarnaxlar 3,421.

Qvarnstenar5,28 ;— från

Eifelbergen 3,35; —
från Johnsdorf (Ober-

lausitz) 3,59; — från

La Ferté sous Jouarre

3,59, 5,28; — från

Medermendig 3,35 ;
—

skärpning A 5,29.

Qvarnstenspar, verk-

ningssätt vid målning
A 5,28.

Qvarnström (bildhugga-

re), napolitansk fiskar-

gosse 4,404.

Qvarnsågar 6,28 6.

Qvart (boktr.) A 1,562;— (guldslagn.) 4,314;— (musik) 2,46 9.

Qvartering (skedning af

guld) 4,309.

Qvartfyrkanter (boktr.)

1,559.

Qvarts 4,321, 4,408.

Qvartsit 3,37.

Qvartsitsandsten 3,5 7.

Qvartsporfyr 3,33.

Qvartstegel 4,412.

Qvass (rysk dryck) 1,45,

5,144.

Qvastpalm 6,346.

Qvennerstedt (adjunkt),

om sälfångst 3,587.

Qvicksilfver 2,256, 4,3 9,

A 4,225, 4,250, 6,592;
— afdunstning 4,251;— användningssätt

4,256; — eqvivalent

4,42 ; — framställning

4,10, 4,13, 4,254; —
fryspunkt 4,251; —
förekomst 3,87, 3,163,

4,252; — gediget 3,92;— kemiska föreningar

4,257; — kinesiskt

4,253; — kändt af ro-

marna 4,6; — metal-

liskt 4,251; — pris

4,253; — rening 4, 2 5 6;— som spegelbelägg-

ning 4,520; — tillgo-

dogörande 4,252; —
vid daguerrotypi 4, 6 2

;

— vid försilfring 4,27 2;— vid galvanoplastik

2,3 7 9; — vid silfver-

beredning 4,26 5*

Qvicksilfverafkastning

(statist.) 4,253.

Qvicksilfveramalgam

4,257.

Qvicksilfverbarometer

2,119.

Qvicksilfverdistillering

4,254.

Qvicksilfverförgiftning

4,251.

Qvicksilfvergrufvor, se

Q vicksilfververk.

Qvicksilfverjodid 4,25 7.

Qvicksilfverkammare,

Idria A 4,255.

Qvicksilfverklorid 4,258.

Qvicksilfverklorur 5,226.

Qvicksilfvermalm 3,96.

Q vicksilfvermanometer
A 2,122.

Q vicksilfveroxid, röd

4,9.

Qvicksilfveroxidul 4,44;— salpetersyrad 4,54.

Q vicksilfverpelare (baro-

meter), höjd 2,110,

2,154; — vigt, jem-

förd medluftens2,113.

!
Qvicksilfverpendel A

|
6,230.

j

Qvicksilfverpreparat, an-

|

vändning 4,256.

I

Qvicksilfversalva 4,257.

;

Qvicksilfversublimat 4,9.

!
Qvicksilfvertermometer,

i se Termometer.

|

Qvicksilfververk 3,159;
— Almaden (Spanien)

4,252; — New-Alma-
den (California) A
4,252.

Qvickvatten (förgyllning)

4,257, 4,317.

Qvill(pappersbruk)l,472.

Qvinna från Kasjmir A
1,16, 1,19; — från ön
Tanna A J,17, 1,20.

Qvinnohus (grek. bo-

ningshus) 1,336; — på
Karl den stores tid,

spinning 6,349.

Qvint (sträng) 6,552.

Qvitten 3,350.

Qvittenpeppar 5,207.

Qväfoxidgas 4,559.

Qväfoxidulgas 4,23.

Qväfve4,39;—förekomst

3,167, 3,313, 4,658,

5,2, 5,5, 5,16; — vid

stålberedning 4,109.
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R.

Raabe (romanförfattare)

5,261.

Rabarber 5,223; — hand-
bladig A 5,224.

Rabel (jonglörfiol) 2,511.

Rabenstein, rosenqvarts

3;259.

Racahout de 1'orient

5,101; — des arabes

5,101; — du serail

5,101.

Radaköarna, bostäder

1,60.

Radautz (stuteri) 3,3 76.

Radditch, synålstillverk-

ning 6,189.

Radering 1,633, 1,636;— raderad kopparplåt

A 1,636.

Raderkonst, se Radering.

Radernål A 1,63 3; —
kall 1,636.

Radie, jordens (eqvato-

rial- och polarradien),

längd 2,10 2.

Radikaler (kemi) 4,35;
— sammansatta 5,15.

Radmerz (Österrike),

jernspatslager 3,145.

Radnitz, stenkolsflötser

3,178.

Radplantering (skogs sk.)

3,408.

Rad- och. dibbelsånings-

maskin, Säcks A 3,308.

Radsåningsmaskin 3,306,

A 3,308.

Raffaelle (målare) 1,123,

1,271, 1,464, 1,631,

4,364,6,457; — skola,

ornamentstil 1,2 7 3.

Raffaellino dal ColleBat-

tistaFranco, seFranco.
Raffelsberger (karttryc-

kare) 1,591.

Raffinering af guld 4,309;— af svafvel 4,552;— af zink 4,159.

Raggdust (papperstillv.)

l,447.
f

Raibl (Österrike), zink-

malm 4,153.

Railwaypatent, pneuma-
tic 2,17 5.

Raimondi, Marc Antonio
(kopparstickare) 1,6 31.

Raimundus Lullus, se

Raymundus.
Raisons des forces mou-

vantes af Salomon
de Caus (ångm. hist.)

2,569.

Raitenbach, tillverkning

af mässkjortor 6,3 50.

Rajolering (åkerbr.)

3,289, 3,290.

Rajoleringsplogar 3,30 2.

Raket 6,68 ;
— jfr Krigs-

raket.

Raketartilleri 6,6 9, 6,7 0.

Rakknifvar, tillverkning

6,133.

Rakovitzvin 3,357.

Raleigh, "W., tobaksrök-

ningens öfverförande

till England 5,10 7.

Ram (piano) 2,49 7.

Rambouilletras (får)

3,386.

Ramenka, se Menkeres.
Ramlavett af smidesjern

A 6,58.

Ramlösa, stenkolsflötser

3,191.

Rammel, pneumatiska
jernvägar 2,180.

Rammelsberg, berg-

sprängning medelst eld-

sättning 3,10 7 ; — gruf-

brytning 3,88; — nickel

4,17 4 ;— silfvermalms-

fält 3,86; — spräng-

ningsarbete A 3,142.

Ramond (fysiker), under-

sökningar för att be-

riktiga barometerform-
lerna 2,114. •

Ramsay (stenograf)1,5 1 3.

Ramses II, se Sesostris.

Ramsågar 6,286.

Ramusio (geograf; teets

hist.) 5,87.

Rand (skom.) 6,529.

Randtändning (patroner)

4,649.

Randvals (pappersma-

skin) 1,46 7.

Rankornament 1,2 38,

1,249; — gotiska A
1,265.

Ransome, A., & Comp.,
universalmaskin för

träarbeten 6,2 92.

Raphael, se Raffaelle.

Rappé (snus) 5,126.

Rapphönshagel 6,99.

Rapphönshund 3,47 0.

Rapphönsjagt 3,489.

Rapport (jacquardmön-
ster) 6,448.

Raps 3,335, 3,360.

Ras, se Folk.

Rasdjur, djurgårdar

3,368.

Rask (tyg) 6,394.

Rasp (verktyg) 6,139,

6,143, 6,144, 6,197.

Rast (masugn) 4,88.

Ratampur, sarder 3,259.

Ratcliff (stenograf) 1,513.

Rathhausberg,Christoph-

stollen 3,110.

Ratthjul (garnhaspling)

6,387.

Rau, stenkolsflötser

3,191.

Rau, K., om de ameri-

kanska stenredskapen

1,88.

Rauhenthal, riesslingvi-

ner 5,166.

Rauschen, gräfning efter

bernsten A 3,256.

Rauschgelb (svafvelarse-

nik) 4,553.

Rauwolf (läkare), om kaf-

fehus i Haleb 5,75.

Rawald, vinpressA 5,1 7 1

.

Ravenna, bysantinsk ko-

lonn A 1,235; — kyr-

kan San Yitale A
1,234, 1,235.

Rawlinson (fornforskare),

om Assyriens gamla
konst 1,207, 1,499.

Raymundus (Raimundus)
Lullus (fysiker och
alkemist) 2,10 2,229,

4,8, 5,219.

Rayures (papper) 5,552.

Razes (kemist) 4,8.

Ré, ostronbankar 3,538.

Read (öfverste), de tro-

piska cyklonerna 3,518,
3,528.

Reagenspapper 4,53.

Reagentier (kemi) 4,17,

4,52 o. f.

Reaktioner (kemi) 4,52,

4,53.

Realgar (svafvelarsenik)

5,233.

Réaumur (fysiker) A
2,547, 4,114, '4,376,

4,381, 4,484; — ter-

mometer, gradering

2,556.

Réaumurporslin 4,381,

4,484.

Rebek (jonglörfiol) 2,511.

Rebekspelare A 2,513.

Recept 5,22 7; — för

framställning af glas

4,507, 4,508.

Rechsteiner (skruffabri-

kant) 6,17 7.

Recipient (luftpump)

2,1 66, A 2,1 7 1;— slag^

verk under A 2,462.

Redentore, Il (kyrka i

Yenezia) 1,271; —
plan A 1,267.

Redkam (väfn.) 6,431.

Redskap 1,30, 6,559; —
af ben från Schweiz'

pålbyar 1,58; — till"

stensakers slipning och

poleringA 1 , 9 1 ;— till-

verkning 1,83, 1,86 ;
—

(väfstol) 6,423, 6,424.
Redtenbacher (mekani-

ker) 6,13, A 6,14.

Reducering af zink 4,157.

Reduktion af en teck-

ning medelst pantograf

A 1,674.

Reduktion, malmers 4,73»

Reduktor, Sauvages 2,5 0.

Reese-rivergrufvorna

3,163.

Reeve (fotograf) 4,622.

Ref (fiskredskap) 3,596.

Reffelstolar (gevärsfabr.)

6,103.

RetHing (väfn.) 6,435.

Refflor, gevärs- 6,82 ;
—

synåls- 6,183.

Reffye, canon de sept

6,63.

Reflektorer, se Spegel-

teleskop.

Reflexgalvanometer

(telegr.) 2,446.

Reflexion, ljudets 2,463;— ljusets 2,228; —— i divergerande rikt-

ning A 2,234;

total A 2,242, 2,243.

Reflexionsgoniometer

2,234.

Reflexionsvinkel, ljusets

2,228.

Reformation, Luthers,

boktryckarkonstens
betydelse för 1,525;— inflytande på byg-
nadskonsten 1,268; —— på vetenskaperna

1,153.

Refraktion, atmosferisk

2,241.

Refraktor 2,305, 2,308;— Fraunhofers i Dor-
pats observatorium A
2,304, 2,305.

Regaler (boktr.) 1,558.

Regalia (cigarrer) 5,116,

5,124.
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Regel (lås) A6,146, 6,150;— dubbel A 6,155

;

med säkerhets-

inrättning A 6,155 ;
—

till bramalås A 6,159

;

— till teckenlås A
6,151.

Regelhufvud (lås) 6,156.

Regementsstycken(skjut-

vapen) 6,7 2.

Regenerator (glasugn)

4,503; — (masugn)

4,107; — (varmlufts-

maskin) 2,605.

Regensburg, domen
1,261; glasmål-

ningar 4,540 ;— Gue-
rickes försök med luft-

pumpen 2,165;— mag-
deburgska halfkulorna

A 2,166; — väfvare

6,350.

Regenten (diamant) A
3,245, 3,246.

Reger '(miniatyrmålare)

6,268.

Regia (boställe för pon-
tifex maximus), Rom
1,371.

Regiomontanus, Johan-
nes Muller (matema-
tiker och astronom)

2,10, 2,11; — auto-

mater 6,239; — ka-

lender, blad A 1,528.

Regis, Tiefster (schakt i

Vieliczka) 3,217.

Register (orgel) 2,541,

2,542.

Register (repsl.) 6,413.

Registerdrag (orgel]

2,545.

Registrering, varm
(repsl.) 6,414.

Reglering af ugnsupp-
värmning 5,380; — af

ångmaskiner 2,573.

Regnault (fysiker och
kemist) 2,13, 2,462,

3,192, 4,395.

Regnbåge 2,10.

Regnier (kemist) 4,383.

Regnier (mekaniker),

bokstafslås 6,149.

Regnkappor af papper

6,497.

Regnmängd, skogarnas

inflytande 3,398.

Regout (egare af Hollands

största lervarufabrik)

4,397.

Regulator, gas- A 5,338;— orgel- 2,544; —
ur- 6,220; — väfstols-

6,426 ; — ångmaskins-

2,577, 2,579.

Regulatorsram (telegr.)

2,404.

Regulini-Galeassi, etru-

skisk grafkammare A
1,214.

Regulus (antimon) 4,184.

Rehbach (blyertspennsfa-

brikanter) 4,685,4,688.

Rehme, badort 3,7 9.

Reich (fysiker) 2,255.

Reich, C. (maskinkon-
struktör) 4,656.

Reichardt (luftseglare)

2,157.

Reichenbach (kemist)

5,506.

Reichenbach, G. v. (me-
kaniker och optiker)

2,269, 6,33.

Reichenberg, bomulls-

tryckerier 5,534.

Reichenhall. saltverk

2,186, 3,205, 3,227.

Reichenstein, bergverk

3,88; — guldvinnings-

metod 4,300.

Reid, Th. (urmakare)

6,234.

Reimann, se Fonrobert.

Reis (ledare vid grek.

svampfiske) 3,549.

Reis, telefon 2,476, A
2,477.

Reithofer, kautsjuväfna-

der 5,421.

Rektiflkation (bränvins-

bränn.) 5,158.

Rektifikationspelare (ko-

lonnapparat) 5,157.

Rekyl (art.) 6,59 ; — (ur-

tillv.) 6,222.

Relais (telegr.) 2,4 35;— polariserad 2,432.

Reliefbroderi 1,243.

Reliefkopieringsmaskin

1,667, 1,679; — alster

A 1,676, A 1,677; —
Dondorfs A 1,67 9.

Reliefportik å Darios'

graf vid JSTaksji-Ru-

stam A 1,210.

Relieftapeter, handtryck-
ta 5,547.

Reliefvalstrycksmaskin

för tygtryckning 5, 5 21.

Religion 1,137.

Reliker, S:t Eriks 1,390.

Relikskrin 1,265, 6,260.

Reliquiarium, bysan-
tinskt, i émail cloison-

né A 6,278.

Rem (rustn.) A 6,113.

Rembrandt (målare och
kopparstickare) 1,632.

Remedium (myntsl.)

4,280.

Remington & Son, ge-

värsfabrik 6,92.

Remingtongevär 6,92 ;
—

låsmekanism A 6,91.

Remiremont, beredning

af engelskt salt ur

serpentinsten 3,51.

Remmika (tryckpress)

1,572.

Remontoirs (ur) 6,237.

Remontör (urtillv.) 6, 2 4 5

.

Remstycke (bygn.) 1,323,

1,324.

Remtyg af papper 6,497.

Remy (fiskodlare) 3,608.

Remy, S:t, grafmonu-
ment 1,226, A 1,227.

Ren, utbredning 1,11,

3,273, 4,340.

Rénard Fréres, fuksin

5,500.

Renhudskläder 6,348.

Reningsapparat för lys-

gas A 5,336.

Reningslikör 5,508.

Renlafsbränvin 5,159.

Renlighet 1,71, 5,261.

Renmjölk, frusen, som
mynt hos lapparna

1,40.

Renoe (Poseidons häst)

3,370.

Renost, som mynt hos
lapparna 1,130.

Rensmaskin för bomull

A 6,376, 6,377; —
med vaddrörelse 6,3 7 7.

Rent, kemiskt 4,45.

Renässans, användning
af marmorbreccia3,45;
— bokbinderi 6,504;— bygnadskonst 1,270

o. f., 1,282; — emalj-

arbeten 6,27 9; — fa-

janser 4,3 73; — in-

flytande på Rysslands
bygnadsstil 1,241; —
juvelerarkonst 6,250,

6,27 2; — möbelsnic-

keri 6,299; — sen-, se

Senrenässans.

Renässansornament A
1,274.

Renässansstil, se Renäs-

sans.

Repassör (urtillv.) 6,244.

Repe (narkotisk växt)

1,46, 5,36.

Repertorium der physik

af Döve 2.293.

Repetering (jacquardma-

skin) 6,447.

Repetition (piano) 2,496.

Repetitionsgevär 6,96;
— eldhastighet 6,97.

Repetitionsmekanik (pi-

ano) A 2,503.

Repslagarhjul A 6,408.

Repslageri A 6,405 o. f.

Repslagerivaror 6,408;
— ämnen 6,406.

Repsold, meridiancirkel

A 2,304; — rotations-

spruta 2,211.

Reseau (spetstillv.) 6,47 1.

Reseda luteola 5,494.

Reservage (tygtr.) 5,530.

Reservagetryck (tygtr.)

5,517, 5,528, 5,530.

Reservejagden (djurgår-

dar i Baiern) 3,493.

Reservlavett (art.) 6,7 3.

Reservoar, vattenled-

nings- 1,383.

Residensstad, plan 1,369.

Resmila 3,441, A 3,445;— italiensk 3,446 ;
—

med blockhvarf, styb-

bad A 3,443; — med
hjertstock 3,446; —
med pipa A 3,442; —
Molinders 3,446 ;

—
tysk 3,446; — verm-
lands- 3,446; — jfr

Kolmila, Liggmila.

Resonansbottensträ

2,500.

Resonansbottnar på mu-
sikinstrument 2,467,

2,499; — tillverkning

3,435.

Resonansvirke 3,430.

Ressel (mekaniker) 2,49,

A 2,51.

Restelegraf, Öllers 2,427.

Resultant, se Medelkraft.

Resvagnar 6,325.

Rethem (luftbalongens

hist.) 2,152.

Retignano (ital. by), mar-
morbrott 3,45.

Retorter (kem. apparater)

• A 4,46.

Retortrum i ett stort

gasverk A 5,333.

Retortugn för framställ-

ning af kloraluminium

A 4,333.

Retuschering (fotogr.)

4,610.

Reusner, Chr. d. y. (bok-

bindare) 6,507.

Reutlingen, fruktodling
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3,34 8; — färgarskrå

5,48 3.

Reutte, handelsväg 2,519.
Béveillon (tapettryckare)

5,542.

Reverberugnar (tegel-

tillv.) 4,40 6.

Révérend (porslinsfabri-

kant) 4.37 5.

Revers (frånsidan af

mynt) 4,2 84.

Reversionspendel (se-

kundpendel) 2,9 8, A
2,99.

Revierstollar (grufbr.)

3,110.

Revolutionen, franska, in-

flytande på bygnads-

konsten 1,27 7.

Revolverkanoner 6,6 6.

Revolvrar 6,101.

Rexmon, P. (emaljmå-

lare) 6,27 8.

Rey, vapen, använda vid

dess belägring 6,7 9.

Reymond, Du Bois (fy-

siker) 2,391.

Reymyre glasbruk 4,54.4

;

— glassatser 4,508.

Reynolds, broar och vag-

spår af jern 1,395.

Rhamnus amygdalinus

5,49 5; — catharticus

5,495; — chloropho-

rus 5,495; — frangula

3,45 3; — infectorius

5,495; — spina Christi

6,361; — utilis 5,495.

Rhau, Georg (boktryc-

kare) 1,546.

Rheims, champanjvin

5,180; — katedral A
1,258, 1,262; — —
glasmålningar 4,539.

Rhein, längd, jemförd

med andra floders A
3,504; — takskiffer-

brott vid 3,2 9 ; — vin-

odling vid 5,165; —
zinkbolag vid 4,152.

Rheinbaiern, qvicksilfver

4,253; — vin 5,168.

Rheinbanan,tunlar 1,405.

Rheinbron mellan Kehl
och Strassburg 1,423,

2,377; — vid Mainz
A 1,420, 1,423, 1,424.

Rheingaubouquet (vin)

5,166.

Rheinländerna, cikoria

5,85; — normandisk
bygnadsstil 1,2 54.

Rheinpreussen, linspin-

ning 6,399.

Rheinthaler (optiker)

2,326.

Rheinvin 5,180.

Rheita (astronom) 2,30 2.

Rheum 5,2 23; — pal-

matum A 5,224.

Rhizophora mangle

3,456.

Rhöne, marmorforsling

3,49.

Rhus coriaria 5,445; —
cotinus 3,454, 5,445,

5,4 95; — diversiloba

5,238.

Rhönras (nötbosk.) 3,381.

Rialto (biskopsstift),

glastillverkning 4,492.

Rialtobron, Yenezia

1,414.

Ribbor, Sveriges utför-

sel 1871 3,459, 3,460.

Ricardo (nationaleko-

nom) 6,594.

Riccioli, gradmätning

2,34.

Richard, det första

schweiziska uret 6,24 3.

Richardson (kemist) 4,40.

Richelieu (kardinal), in-

försel af choklad i

Frankrike 5,101.

Richelsdorf, grufbryt-

ning 3,87.

Richer (astronom) 2,3 2,

2,35, 2,102.

Richmann (fysiker) 2, 3 5 5

.

Richmond (England),

svafvelsyrefabrik

4,561; -— tygtryckeri

5,520.

Richolff, G. (boktryckare)

1,599.

Richolsdorf, kopparskif-

fer 4,194.

Richter (bokbindare)

6,511.

Richter, J. B. (kemist)

4.28, 4,29, 4,31, 4,40;

— alkoholometer

5,161.

Richter, F. (Jean Paul;

skriftställare) 1,2 80,

Ricinolja 5,2 26, 5,26 6.

Ricinus A 5,221, 5,223;— communis 5.2 6 6,

6,361.

Riddare, harneskklädd A
6,in, A 6,112.

Riddargods, inredning

1,345.

Riddargördel 6,115.

Riddarholmskanalen
(Stockholm), jernbro

1,433.

Riddarhyttan, kobolt-

glans 3,97.

Ridderskapet, uppkomst
6,40.

Ridhäst, engelsk 3,37 5.

Ridtyg, engelska 6,528.

Riebel, knappnålsfabrik

6,193.

Riedinger (kopparstic-

kare) 1,63 2.

Riedinger (tekniker)

5,343.

Riesengebirge 3,88; —
granit 3,3 0.

Riess (fysiker) 2,13.

Riess, Hintere, gemsjagt

3,481.

Riessinger, Sixtus (bok-

tryckare) 1,544.

Riessling (drufsort)

3,354, 5,166, 5,168.

Riesslingbouquet 5,14 7.

Rieter, kardmaskin6,380.
Rifapparater 6,9.

Riffbesättningar (lås)

6,151.

Rifmetod (hvitbetssoc-

kertillv.) 5,6 0.

Riftyg (elektricitetsma-

skin) 2,342.

Riga, lin 6,360; — pyk-

frö 3,336.

Rigat (tvalfabrikant)

5,275.

Rightwhale, se Räthval.

Riis, J. & A., stilgjuteri

1,602.

Riks, G., tapetfabrik

5,550.

Riksöfverjägmästarembe-

tet 3,464.

Riktkilar (kanon) 6,7 2.

Riktmaskin (synålstillv.)

6,181.

Riktning (nåltillv.) 6,182,

6,189.

Riktpinnar (knappnåls-

tillv.) 6,189.

Riktskruf (kanon) 6,7 2,

6,73.

Riktstång (kolmila) 3,4 4 4

.

Rile, Gerhard, v., se Ger-

hard v. Rile.

Rillieux, vacuumapparat

5,65.

Rimini, fajanstillverk-

ning 4,364.

Ring, från 14:e årh. A
6,26 2; — veneziansk,

från 16:eårh. A 6,262.

Ring (saxtillv.) 6,134.

Ring (stäfver) 3,4 36.

Ringborr (jordborr) 3,6 6,

A 3,67.

Ringharnesk, läderban-

dadt 6,110.

Ringklockor, gjutning

4,206.

Ringlampor 5,317.

Ringlås, se Bokstafslås.

Ringmurar, fornnordiska

1,295.

Ringskjorta 6,110.

Ringugn för tegelbrän-

ning 4,410, A 4,411,.

A 4,412.

Ringventil (varmluftsma-

skin) 2,604.

Ringvältar 3,3 05.

Rinman S. (bergsbruksid-

kare) 2,188, A 4,146;— fortjenster om
svensk jerntillverkning

4,147.

Rinmans grönt 4,17 2,

4.676.

Rinne, Die kalte (Sem-
meringbanan), viadukt
A 1,400.

Rio, Antonio del (Pålen-

ques upptäckare)

1,183.

Rio Janeiro, copaivabal-

sam 5,4 05; — palm-
vaxljus 5,286; — soc-

kerrörshandel 5,54.

Rio tinto (Spanien), gruf-

brytning 3,121.

Riocreux (keramiker)

4,383.

Riolon (fiol) 2,511.

Ripjagt 3,488.

Ripley, George (alke-

mist) 4,8.

Ripor 3,488.

Rips* (tygsort) 6,435.

Ris 1,48, 3,273, 3,330 r

A 3,331; — spritbe-

redning 5,158.

Risfält, plöjning i Kina A
3,332; — tramppump
för bevattningA 3,3 3 3.

Risharf 3,304.

Riskojor 1,17 6.

Risodling 3,3 31, 3,359.

Rist-Kustermanns ugn A
5,378.

Ritchie (fysiker och astro-

nom) 2,415; — foto-

meter 5,308.

Ritgen,v. (arkitekt) 1,339.

Ritskiffer 3,57.

Ritstift, litografiskt

1,653.

Ritt, se Yäfsked.
Ritter (kemist) 4,596.

Rittinger (schakt i Vie-

liczka) 3,217.
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Rive, de la (fysiker) 2,13.

Biviére 3,503.

Rixheim, tapettillverk-

ning 5,54 7.

Rizotomer (läkark. hist.)

5,217.

Rjäsan, stenkolsfält

3,191.

Robbia, Andrea (far till

följande), Ambrosio,
Giovanni, Girolamo
(dessutom 4. 366), Luca
della, fajansarbeten

4,363.

Robbia, Luca della (den

äldre), fajansarbeten A
4,362, 4,363.

Robert (hvitbetssocker-

fabrikant), vacuumap-
parat 5,65, A 5,66.

Robert (mekaniker)2, 13 2,

2,137.

Robert (tapetfabrikant)

5,542.

Robert, L., pappersma-
skin 1,464.

Robert & Greves, tapet-

tillverkning 5,549.

Roberts, spinnmaskin

6,387.

Robertson (luftseglare)

2,140, 2,143, 2,154;
— fallskärm A 2, 13 9;— fantaskop A 2,2 7 2,

2,273.

Robins (fysiker) 4,6 35.

Robling (ingeniör) 1,289,

1,424.

Robsahm (bröder, jern-

bruksidkare) 4,14 6,

4,147.

Roccella tinctoria 5,489.

Roche, Tiphaigne de la,

Giphantie 4,596.

Rochester, katedral

1,262.

Rochlitz (Sachsen), skif-

fer 3,53.

Rochusberget, vinodling

5,166.

Rockall, kabelj ofiske

3,560.

Rocket (Stephensons lo-

komotiv) 1,397.

Rockor 3,566, 3,567.

RococoornamentAl,2 7 8,

A 1,279.

Rococostil, bygnadskonst

1,276; — juvelerar-

konst 6,2 51 ;
— möbler

6,301;— porslin 4,3 7 9,

4,400.

Rodenstein, H. (boktr.

hist.) 1,538.

Roder (styre) 1,116.

Roder (väfstol) 6,4 2 3.

Rodgers (tapettillverkare)

5,544.

Rodium (metall) 4,3 9,

4,320.

Rodiumstål 4,10 8.

Rodman, system för ka-

nongjutning 6,50.

Rodon, se Rodonit.

Rodonit (mineral) 3,255.

Rodos, bronsstatyer

4,20 2; — fynd af fili-

gransarbeten6,256 ;
—

lervarutillverkning

4,356 ;
— storax 5,406

;— stör 1,48.

Roebuck (svafvelsyrefa-

brikant) 4,561.

Roebuck (ångm. hist.)

2,575.

Roessinger (tapetfabri-

kant) 5,550.

Rofdjur, kattartade, jagt

3,497.

Rofolja 4,57 2, 5,2 2 6,

5,265.

Rofraps 3,335.

Rofva 3,334, 3,359; —
användning i kaffe

5,85; — odling 3,346.

Roger (af Neapel), den
första medicinaiför-

fattningen 5,218.

Rogers, om landtbruket

i England 1,162.

Rohan, Hotel, se Hotel

Rohan.

Rolands häst 3,3 70; —
stridslur 2,465; —
svärd 6,12 0.

Rolland, bakugn 5,39.

Rollox, S:t (Skotland),

Tennants kemiska fa-

brik 5,392.

Rom, Antoninna' kolonn

1,226; — bagerier i

forntiden 5,20;

i medeltiden 5,34; —
boningshus i forntiden

1,65, 1,66, A 1,337,

1.371 ; — brobygnader

1,414; — bygnader
under kejsartiden

1,316; — bygnadsstil

1,222 o. f. ; — bågmur-
ning 1,321; — Cussi-

kolonnen 1,226; —
djurgårdar 3,366; —
Forum 1,371, A 1,372;— gator A 1,339,

1,371; — Heliga ga-

tan 1,371; — hvar-

dagsrum hos en förnäm
romare A 1,6 5; — Ju-

piter-Statorstemplet

1,224, A 1.226; —
katakomber 3,27, A
3,2 8; — kejsarnas

palats 1,227; — kloa-

ker 1,37 9; — kolonier

1,14 8; — kolonner

1,2 26; — konststil

6,24 9 ; — Mars-TJltors-

templet A 1,225; —
mosaikarbeten 3,263;
— obelisken framför

Laterankyrkan 2,59;

höjd A 1,292,

1,293; — pendelpla-

nets vridning 2, 1 2 ;
—

Phocas' kolonn 1,226;— plog A 3,297; —
puzzolanjord 3,20; —
San Pietro A 1,2 7 0,

1.2 79; bygnads-

ämne 3,39; — — höjd

1,291, Å 1,292;

interiör A 1,26 9; —— mosaiker 3,263; —
— plan A 1,271; —
S:a Maria in Cosme-
din, klocktorn A 1,2 33;— S:a Maria Maggiore
(basilika) A 1,230; —
S:a Maria Trastevere

1,23 8; — S:t Pauls-

kyrkan 3,43; — sten-

spårvägar 1,394; —
Trajanus' kolonn 1,226,

2,384, 2,522; — —
höjd A 1,292, 1,293;— vattenledningar

1,381, 1,383,2,201; —
vattentillgång 2,202;— verldsvälde 1,122,

1,146; — Yia appia,

grafvar 1,225, A 1,388,

1.3 89; — väganlägg-

ningar 1,389; — jfr

Italien, Plinius, Pom-
peji, Romare.

Rom (spritdryck) 5,14 8.

Romagna, svafvel 4,5 48.

Romagnosi (fysiker)

2,389.

Romain (fysiker) 2,139.

Romancement 4,440.

Romare, afskrifvarof&cin

i forntiden A 1,521;— aktiv ras 1,22; —
alfabet 1,501 ; — berg-

kristaller som smycken
3,2 59; — bergsbruk

3,87; — bernsten

5,402; —bläck 1,502,

5,535; — bokbinderi

6,502 ; — bruk af guld-

och silfverprydnader

6,258; — distillerade

drycker, obekanta
5,14 9; — dörrstängsel

6,146; — eldstäder

5,358 ; — emaljarbeten

4,529; — farmaci och
medicin 5,218 ;

— filt-

hattar 6,53 9; — frukt-

odling 3,350; — färg-

ämnen 5,4 81, 5,492;
— glas 4,490;— gra-

veringskonst 3,260 ;
—

guld 4,292; — göd-

ningsämnen 3,314; —
handel 1,15 7; — hÖns-

skötsel 3,390; — juve-

lerararbeten 6,272; —
kastmaskiner A 1,106,

A 2,104; — kemiska
kunskaper 4,4, 4,6; —
klädedrägt 1,168; —— kolning 3,441; —
konstfyrverkeri 4,636;— koppar 4,191; —
krigsväsen 1,148, 6,39;— kända ädelstenar

3,248, 3,249, 3,250,

3,251, 3,255; — kän-

nedom om vin 5,165;
om ånga 2,567;— kärl 1,114;— landt-

hushållning 3,27 6; —
lerkärlstillverkning

4,347, 4,348; —- mu-
sikinstrument 2,487,

2,52 2, 2,529; — mynt
1,133, 4,276; — möb-
ler 6,2 98; — natur-

vetenskapliga insigter

2,10; — praktvaser

A 1,114; — qvick-

silfver 4,6, 4,250; —
qvinnans ställning

1,128; — romersk or-

namentik 1,227, 1,229

;

— saltberedning 3, 2 3

;

— silfverexport från

Spanien 4,261; —
skrifkonst 1,520; —
skrifmaterial 1,437,

1,502 ; — skördemaski-

ner 3,311; — snabb-

skrifningskonst i forn-

tiden 1,512; — socker

5,48; — svarfvare i

forntiden 6,306; —
tidsbestämning 1,140;— tv åltillverkning

5,263; — vagnar A
6,3 24; — vinodling

3,353, 5,165; — väf-

nadsmönster 5,554;
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— väfning 6,349; —
väfstol i forntiden

6,419; — väggdekora-

tioner 5,561 ; — vägg-

niålningar 4,653; —
åkerbruksredskap

3,297, 3,298, 3,304;
— jfr Italien, Rom.

Romboidalharfvar 3,304.

Eomme (telegr. hist.)

2,4 4.

Ronalds, visartelegraf

2,410.

Rondelle (ädelstensslipn.)

3,266.

Rondone, marmorbrott
3,45.

Roparlinier 2,401.

Roper, varmluftsmaskin

2,606.

Ros, japansk 3,360.

Rosanilin 5,500.

Roscoe (kemist) 4,40.

Rose, H. (kemist) 4,32,

4,34, 4,35, 4,40, 4,332.

Rose, J. (keramiker)

4,384.

Rose Dubarry eller rose

Pompadour (färg på
sévresporslin) 4,382.

Rosein (färg) 5,50 0.

Rosellini, Egyptiska mo-
nument 1,141.

Rosen, A. E. v., förtjen-

ster om Sveriges jern-

vägar 1,4 31.

Rosenbad (Stockholm),

Bondeska palatset

1,312.

Rosenberg, sättmaskin

1,565, 1,566.

Rosenberg, v. (bergverks-

egare) 3,89.

Rosendals pappersbruk

1,477.

Rosenbeim, saltverk

3,205, 3,227.

Rosenkål 3,346.

Rosenlunds bomullsspin-

neri (Göteborg)A 6,4 03.

Rosenolja 5,300.

Rosenoljstearopten

5,299.

Rosenqvarts 3,236,3,259.

Rosensten 3.266 ;
— form

3,266, A 3,267.

Rosenträ 3,455, 3,456;— användning 6,2 84,

6,304, 6,321.

Rosenvall (pianofabri-

ka-nt; 2,497.

Rosering (färgn.) 5,515.

Rosett (ornament) A
1,281.

Rosette (Egypten), forn-

fynd 1,4 9 4.

Rosettestenen 1,495.

Rosettform, se Rosensten.

Rosetti (saltdam i Yie-

liczka) 3,219.

Rosetti, Joan Yentura,

färgarkonst 5,483.

Rosettkoppar 4,197.

Rosiére (geolog) 4,3 40.

Rosinante (Don Quijotes

häst) 3,37 0.

Rosmarin 1,46, 1,47,

3,360, 5,138.

Rosmarinolja 5,412.

Rosolsyra 5,504.

Rosornament 1,26 5.

Ross (kapten), undersök-

ning af hafvets tem-
peratur 3,511.

Ross (optiker) 2,327.

Rosse, teleskop A 2,30 9,

2,310.

Rossi (kanonkonstruktör)

6,65.

Rosskopf (mekaniker)

2,119.

Rost (del af eldstad) 5,3 6 4.

Rost (jern) 4,80, 4,134.

Rost (sjukdom hos säd)

3,329.

Rostaing (tekniker) 4, 6 5 6

.

Rostgult 5,515.

Rostgummi 5,411.

Rosthop (bergsbr.) 4,7 2.

Röstning, kaffes 5,83;
— malmers 4,71.

Rostock, boktryckerier

1,546.

Rostpendel 2,97, 6,230.

Rostugnar, alunfält med
A 4,454.

Rosverk (ornament)

1,254, 1,263, A 1,264.

Rota (musik, instr.) 2,5 1 1

.

Rotation, jordens 2,10 0.

Rotationsapparat(elektr.)

2,394; — användning

2,39 6; — Clarks A
2,396; — för elektrisk

belysning A 2,398; —
Pixiis A 2,394; —
Stöhrers A 2,395.

Rotationshastighet, pro-

pellerns 2,54.

Rotationsraket, Hales A
6,70.

Rotationsspruta, Rep-
solds 2,211.

Rotbeck 5,397.

Rote (musik, instr.) 2, 5 1 1

.

Rotfrukter 3,325; — od-

ling 3,S32.

Roth (mekaniker) 2,150.

Rotherhithe, Thamestun-
neln 1,400.

Rothgipfler (vinsort)

3,354.

Rothgulden, ljus 3,94;
— mörk 3,9 3.

Rothgiiltigerz 4,263.

Rothkupfererz 3,94.

Rothliegendes (geolog.

formation) 3,15, 3,138.

Rothschild, fajanssam-

ling 4,37 3; — majo-
likasamling 4,365; —
qvicksilfvergrufvor

4,253.

Rots (husdjurssjukdom)

3,365.

Rotting 6,3 35, 6,3 3 6.

Rottingsstolar, flätning

6,336.

Rotväxter 3,346.

Rouen, dom 1,253; —
fajans 4,366; — fa-

janskanna A 4,367;— färgerier 5,514;— Pascals experiment
angående lufttryck

2,111; — transitoort

för carraramarmor

3,4 9; — tygtryckeri

5,520.

Rouleautrycksmaskin

5,522.

Round-Downklippan
(London-Doverbanan)
1,410.

Roupillon (vin) 5,180.

Rousseau, champanjvi-
nets jäsning 5,182.

Rousseau, F. (köpman),

sigillacksfabrikation

5,415.

Rouvenat i Paris, diadem
med i silfver infattade

briljanter A 6,276.

Rowley, pneumatisk te-

legraf 2,4 08.

Roxburgh, öfverförsel af

muskotträd till Suma-
tra 5,210.

Roxen, fiskodling 3,6 04;— hällristningar vid

1,489.

Roxlösa socken (Berze-

lius' födelseort) 4,30.

Roy, le (urmakare) 6,236.

Roya (trådämne) 6,407.

Royal-patent-equal-ten-

sion-cottage-pianoforte

2,499.

Rozier, P. de (luftseg-

lare) 2,13 5, 2,136,

2,138; — luftresa A
2,135.

Rubellit 3,251.

Rubens, inflytande på
arkitekturen 1,271; —
— på kopparstickar-

konsten 1,632; — mål-

ning af gobelinmön-

ster 6,4 57.

Riibezahl (bergtroll) 3,88.

Rubia tinctorumA 5,487.

Rubiaceer 5,7 7.

Rubicon, Caesars gång
öfver 3,235.

Rubidium (metall) 2,248,

2,255, 4,39, 4,448.

Rubidiumoxid 4,44.

Rubierytrinsyra 5,487.

Rubin 3,236, 3,247,

4,328; — sammansätt-
ning 4,327.

Rubinglas 4,312.

Rubinspinell 3,24 7,

3,248.

Rubinstein (pianist)

2,504.

Rubrikstilar 1,554.

Rucellai och Rucella-

rius, se Oricellarius.

Ruckadlo (plog) 3,300.

Rucker i Augsburg, jern-

skärning 6,268.

Ruda 3,605.

Rudbeck, O. 1,444.

Rudberg, metod för ni-

troglycerintillverkning

4,643.

Rudersdorf, borrad brunn
3,81.

Riidesheim, riesslingvin

5,166.

Rudolf, B., symaskin för

handskar 6,537.

Rudolf II (kejsare; al-

kemins hist.) 4,9; —'

(tobaksrökn. hist.)

5,107.

Rudolstadt, porslinsfa-

brik 4,380.

Rue des marais du Tem-
ple (Paris), panorama
2,282.

Riigen, flintknif från

stenåldern A 1,89.

Ruggmaskin för ylleva-

ror A 6,465, 6,467.

Ruggning af yllevaror

6,466.

Ruhla (Timringen), gal-

vanisk försilfring

2,386.

Ruhr, skifferbrytning

3,29.

Ruhrort, stenkolsbryt-

ning 3,189.
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Ruinagat 3,261.

Rulander (drufsort) 5,16 8.

Rulett (instr. för koppar-

stickarej 1,636.

Rulle (bokb.) A 6,52 3.

Rullfriktion 2,6 8.

Rullharf 3,30 4, A 3,305.

Rullmessing 4,224.

Rullpress (litogr.) 1,656.

Rullstenar 1,91.

Rulltobak 5,120, 5,121;— spinning A 5,121.

Rum i boningshus, in-

bördes läge 1,343.

Rum,'lufttomt (luftpump)

2,167; — jfr Rummet.
Rumdekoration 5,559.

Rumford (fysiker) 2,223,

5,3 9; — metod att

mäta ljusstyrkan A
5,308; — spisel 5,359,

A 5,361; — under-

sökningar af krutets

egenskaper 4,6 3 6.

Rummet, skadliga (luft-

pump) 2,168; — —
(ångm.) 2,587; — jfr

Rum, lufttomt.

Rummålning 4,653.

Rumornamentik 5,562.

Rumsey (mekaniker)

2,41.

Rundbleck 6,19 9.

Rundbågsfris 1,238; —
Wiener-Neustadt A
1,240.

Rundbågshvalf 1,3 21.

Runddysser (danska forn-

grafvar) 1,180.

Rundharf 3,30 4.

Rundhyfvelsmaskiner

6,34.

Rundist (ädelstensslipn.)

3,266.

Rundjern 4,99.

Rundkula 6,7 3, 6,98.

Rundkyrkor 1,2 98.

Rundmejsel 6,284.

Rundning (blecksl.)

6,200.

Rundningsmaskiner
(bokb.) 6,510.

Rundskärningsmaskin
(blecksl.) A 6,199.

Rundsköld, tysk A 6,10 7.

Rundväfnåder 6,451.

Runge (kemist) 4,34, 4,35,

5,498, 5,504, 5,537,

6,595.

Runor 1,502 o. f.

Runskrift, se Runor.

Runsten, Målhammar
(Yestmanländ) A
1,297: — yngre runor

1,503, A 1,504; —
lildre runor A 1,503.

Ruosina, marmorbrott

3,45.

Rusconi (fiskodlare)

o,6 4.

Rusdrycker 1,44, 1,45.

Rusor, tennets rening

4,245.

Russell, tanninmetod i

fotografi 4,614.

Russin 3,3 5.3, 5,174.

Russula rubra 5,23 7.

Rust (bygn.) 1,319.

Ruster (vinsort) 5,17 4.

Rustiques figulines (ler-

gods) 4,371.

Rustning A 6.111, A
6,112; — beståndsde-

lar 6,107 o. f.; —
half 6,113; — maxi-

miliansk 6,10 9, A
6,111, A 6,112; —
mongolisk A 6,108;
— rysk A 6,108; —
vigt 6, 1 1 5 ;

— öster-

ländsk A 6,10 8.

Rutenium (metall) 4,39,

4,320.

Ruth (grefve; grundläg-

gare af Höganäs sten-

kolsverk) 4,406.

Ruthensparre, G. (anläg-

gare af Limmareds
glasbruk) 4,545.

Rutherford, maximum-
och minimumtermome-
ter 2,557.

Ruthwenpress 1,5 71.

Rutschbana (grufbr.) A
3,122.

Ruysdael (kopparstic-

kare) 1.G3 2.

Ryckpinne (väfn.) 6,425,

Ryckverksskyttel (väfn.)

6,4 2 5.

Rygg (bokb.) 6,517,

6,518; — ålagrecque

6,50 7;— sirning 6,504.

Ryggborst (borstb.)

6,547.

Ryggradsdjur 3,13.

Ryggstycke (harnesk) A
6,113.

Ryggås (bygn.) 1,323.

Ryskning af lin 6,3 58.

Rysshjelp 4,553.

Ryssjesnäckor 3,56 G.

Ryssjor 3,564, 3,5 9 7.

Ryssland, artilleri 6,64;— asiatiska, skogar

3,4 54; — bergforma-

tioner 3,15; — bo-

skapsskötsel 3,363 o.

Megister till Uppfinningarnas bok, handen 4— 6.

f. ; — bygnader, äld-

sta 1,17 8; — bygnads-
stil 1,241 o. f.;

renässansens inflytan-

de 1,241; — filigrans-

arbeten 6,2 74; — ge-

värsmodell 6,94; —
grufbrytning 3,9 0; —
guld 4,2 92; — guld-

vinning 4,30 2; — jern-

tillverkning 4,139 ;
—

j ernvägsstatistik 6,597;— koppar 4,192; —
kärl 1,111 ; — lafbrän-

vin 5,159; — lergods

4.3 98; — likör 5,16 2;— linspinning 6,39 9;— läderberedning

5.4 38; — mått 2,30;— mjödberedning

5,143; — mosaikar-

beten 4,529 ; — nielle-

ringsarbeten 6,280; —
pelsverk 3,493,3,494;— platina 4,321 ;

—
positiv 2,538; — pot-

aska 4,450; — qvick-

silfver 4,252; — rysk

rustning A 6,108; —
rågbröd 5,38 ;

— röka-

res behandling fordom
5,108; — saltstepper

3.5 07; — samfärdsel

1.161; — skogsareal

3,402; — sockerför-

brukning 5,48;— sten-

kolsfält 3,191; — säl-

och hvalrossfångst

3,5 85; — tapettill-

verkning 5,550; — te-

förbrukning 5,87; —
tjärtillverkning 3,451;
— tobakspipaA 5,110;
— tryckta tyg 5,535;
— trävaruhandel 3,4 53;

— ugn A 5,369; —
vintillverkning 5,184;
— öltillverkning 5,186.

Ryssolja 3,452.

Ryton (grek. dryckes-

kärl) 4,3 46.

Ryttare (bergsprängn.)

3,24.

Ryttare (del af kem. våg)
^2,83.

Rvtteri från 15:e årh. A
"6,41.

Råarbete (borstb.) 6,54 9.

Råby, korgflätning 6,336.

Råda, kyrka (Vermland)

1,304; bygnads-
material 3,433.

Rådhus 1,262, 1,363; —
Berlin A 1,283; —

Bremen 1,27 0;

gyllene kammaren,
trappa A 1,26 8; —
Louvain A 1,261,

1,262.

Rådjur 3,46 7, 3,468,

3,479.

Rådjurspipa 3,4 7 2.

Råg 3,273, Å 3,326,

3,328, 3,359, 5,85.

Rågbröd i europeiska

länder 5,38.

Rågodsbränning (pors-

linstillv.) 4,416, 4,419.

Rågodsfärger (porslins-

tillv.) 4,429.
' Råkoppar 4,194, 4,195.

Råsalpeter 4,471.

;
Råsalt 4,660.

|

Råsilke 6,363.

I

Råskenor(jerntillv.)4,98.

I

Råslipning (glastillv.)

|

4,519, 4,536.

;

Råsocker 5,53, 5,6S; —
|

raffinering 5,69.

|

Råståi 4,110, 4,111,

j

4,115.

!
Råsvafvel 4,549, 4,552.

|

Råttgift 4,169, 5,233.

Råttor 3,416.

Råzink 4,158.

Råämnen för spritbered-

ning 5,1 50 ; — kemisk
behandling Tb. 4; —
tillgodogörande Tb. 3,

A 3,268; — värdeför-

höjning genom arbete

6,591.

Rädisor 3,346, 3,359.

Räf 3,484, 3,493; — blå

3,493; — gul 3,496;— hvit 3,496; — röd

3,496; — svart 3,4 9 3.

Räffamilj A 3,483.

Räffett 5,227.

Räflyor 3,484.

j

Räfmjölksarter 5,237.

Räfsax 3,484.
t Räfskinn från Sibirien

och Kamtsjatka 3,496.

\

Räfsor 3,297.

j

Rännarbete (jerntillv.)

!
4,81.

i Ränndörje (fiske) 3,570.

I

Ränning (väfn.) 6,418,

6,420.

Ränningskypert 6,435,

6,436.

Rännor (synålstillv.)

6,183.

Rännstenar 1,390.

Räntan, fri 6,568; — in-

skränkning till viss,

sats 6,5 70.

9
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Räntefot, maximum
6,564.

Räthval 3,57 6.

Rätning (knappnålstillv.)

6,189.

Rätsida (väfn.) 6,43 5.

Rättegångsbygnader

1,363.

Rättika 3,346, 5,3 0.

Rättimmer 3,4 21.

Rödbad (färgn.) 5,513.

Rödbeta 3,34 6.

Rödbetning (färgn.)

5,507.

Roder, nottryck 1,645.

Rödfärg 4,85, 4,558,

4,657; — jfr Caput
mortuum, Kolkotar.

Rödfärgning 5,513.

Rödholts 3,455, 3,458.

Röding (laxart) 3,598.

Rödklöfver 3,339.

Rödkol (kruttillv.) 4,630.

Rödkål 3,345.

Rödskinn, se Indianer.

Rödspätta 3,566, 3,567.

Rödt 2,244, 5,566; —
badiskt 5,400; — tur-

kiskt 5,484, 5,514.

Rödvin 5,171, 5,173.

Rök 5,437; — elektrisk

2,131 ; — skyddsmedel
mot moskitos hos sene-

galnegrerna A 1,38.

Rökande, se Tobaksrök-
ning.

Rökelse 5,2 93.

Rökfotografier 4,62 4.

Rökhål (bygn.) 1,355;
— (kolmila) 3,444.

Röklampor, Döbereiners

4,325.

Rökning af kött 5,2 52.

Rökpelare 2,402.

Röktobak 5,12 0.

Röktopas 3,258, 3,259.

Rökverk 5,292, 5,407.

Römer, O. (astronom)

2,220, 2,221.

Rönn 3,405.

Rör (blåsinstr.) 2,528.

Rör, kommunicerande
2,184; — Torricellis

2,113, 2,193.

Ror (korgflätn.) 6,334.

Rörbro 1,418 o. f.

Rörelse 2,105; — före-

teelsernas och förän-

dringarnas yttersta or-

sak 2,5 ; — i radiens

riktning A 2,105; —
i tangentens riktning

A 2,105; — jordens

2,101; — likformigt

af- och tilltagande

2,94.

Rörelseapparat i ur 6, 2 2 ;

— ångfartygens 2,42.

Rorflotte hos bajijistam-

men A 1,115.

Rörmejsel A 6,312.

Rörpaketpost, pneuma-
tisk 2,408.

Rörsocker 1,145, 5,5,

5,44, 5,45.

Rörstrand (porslinsfa-

brik) A 4,39 9; — bål

från förra årh. A 4,4 00 v
j— porslinspjeser A

4,401.

Rörstrands aktiebolag

4,400.

Rörverk (orgel) 2,542.

Röras, koppargrufva

3,111, A 3,148, 4,193;
— kromj ern 3,97; —
krommalm 4,672; —
serpentin 3,51.

Rosen, svenska 1,295.

Rötgifter 5,241.

Rötning af lin 6,358.

Rötter, material för flät-

ning 6,334.

Röttle (pappersbruk)

1,472.

s.

S:a, S:t, härmed för-

bundna namn finnas

under hufvudnamnet.
Saar, stenkolsflötser

3,190.

Saarbriicken, koldistrikt

3,175; — stenkolsbäc-

ken 3,1 80; — stenkols-

grufvor 3,183; — —
odontopteris A 3,17 4.

Saargemiind, lervarufa-

brik 4,39 5.

Saba, drottningen af,

rökverk 5,407.

Sabal mexicana 6,346.

Sabeer, rökelsehandel

5,293.

Sabine (naturforskare)

3,511.

Sabis (myt.) 5,2 93.

Sablar, indiska, dama-
skerade 6,105; — tur-

kiska A 6,107.

Sabota (Arabien), utför-

sel af rökelse 5,2 93.

Säccharoff (fysiker)

2,154.

Saccharum melitense

5,49 ; — officinarum

5,50.

Saceta rosa (Peru), bergs-

bruk 3,159.

Sachsen, boskapsskötsel

3,365; — bygnadssti-

laT 1,236 ;
— dränering

3,292; — fahlerz 3,95;— jordbruksstatistik

3,271; — kopparkis

3,95; — lin 6,360; —
linneväfveri 6,3 50; —
linspinnerier 6,399 ;

—
maskinfabriker, arbe-

tarantal 6,36; — röd

blodstensmalm 4,86;— sachsiskt grönt

5,516; — sachsiskt

porslin 4,37 9; — —
jfr Meissen ; — silfver-

glans 3,98; — silfver-

vinning 4,2 70; — sla-

viska bondhus 1,353.

Sachsen (provins), ciko-

rieodling 5,85 ; — hvit-

betsodling 5,56.

Säck, rad- och dibbel-

såningsmaskin A 3, 3 8;

— skarifikatorA 3, 3 7

.

Sackaroid (marmor) 3,46.

Sackarometer 2,89; —
användning 5,193; —
delning 2,2 26.

Sacramentofloden, guld

4,296, 4,297.

Sadel, engelsk 6,52 8; —
från maximilianska ti-

den A 6,117, 6,118;— Tippo Sahibs A
6,109, 6,118.

Sadelmakare 6.3 2 7,

6,527.

Sadelmakarspik 6,17 3.

Sadelmakeri 6,526.

Sadeln (del af hollän-

daren) 1,4 50.

Sadeltak (bygn.) 1,324.

Sadlar (berglager) 3,12,

A 3,62.

Sadler (porslinsfabrikant)

4,390, 4,403.

Sadri (Indien), kloster,

grundplan A 1,194,

1,195.

Saffi, saffian 5,438.

Saffian 5,438, 5,439,

5,450.

Safflor 3,339, 5,412,

5,487, 5,489.

Saffran 3,3 3 9, 5,214,

5,223, 5,412, 5,482,

5,495.

Safi, se Keops.

Safir 3,236, 3,247, 3,254,

4,328.

Saftgrönt 5,49 5.

Saftmelis 5,68, 5,7 0.

Saga, uppkomst 1,13 9.

Sage, A. W. & Comp.,

sågverk 6,295.

Saginawdalen (Michi-

gan), sågverk 6,2 95.

Saguntum, lergodstill-

verkning 4,359.

Sahlberg (mekaniker),

maskinpressar 1,601.

Sainte-Claire-Deville (ke-

mist) 3,237, 3,239,

4,323, A 4,330, 4,331,

4,332.

Saintes (by) 4,367, 4,368.

Saint-Legére (pappers-

fabriksegare) 1,464.

Sais, ruiner 1,199.

Sakal (bernsten) 3,2 56.

Sakbilder (skrifk.) 1,49 5.

Sakkara (Egypten), py-
ramider 1,199.

Sakon (bernsten) 3,256.

Sakramentskåp från Lin-

de socken (Gotland)

1,305, A 1,307.

Sakya-Muni (ind. bygn.
hist.) 1,191, 1,192.

Sakyz-ada (Kios) 5,398.

Sal (bygn.) 1,354.

Sal mirabile 5,219; —
tartari4,312, 4,45lo.f.

Sala, Angelus (kemist)

4,14.

Sala silfvergrufva 3,87,

3,107, 3,147,3,149; —
qvicksilfver 4,25 4 ;

—
schakt 3,112; — silf-

ver 4,263; -*- stöten A
3,146; — ålder 3,89.

Salade (hjelm) 6,116.

Saladero i Sydamerika
A 5,249.

Salamanca, universitet

4,10.
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Salamandergift 5,229.

Salangan (fågel) 3,594.

Salangansvalbon 3,553,

A 3,593, 3,594.

Salat 3,346.

Salband (grufbr.) 3,10 2.

Sålda (Ural), hyttor och
valsverk 3,153.

Saldanhaguano 3,320.

Salerno, medicinsk skola

4,8, 5,218.

Salgado (Mejico), silfver-

malm A 4,26 4.

Salicin 5,15.

Salicineer 3,401.

Salicor, se 'Salikor.

Salicornia 3,207; — an-

nua 3,551, A 4,460.

Salighetsspegeln 1,529,

1,532, 1,534.

Salikor 3,551, 4,460.

Éalisbury, katedral, tor-

nets höjd 1,291, A
1,292; — Choirgaur

1,181; — Stonehenge
A 1,179.

Salix capraea 5,445; —
cinerea 5,44 5; — vi-

minalis 6,3 3 5.

Salknipa (fågel) 3,491.

Sallustius, om romerska
palats 1,66.

Salmiak 4,53.

Salmiakspiritus 4,4 68.

Salmonriver, guld 4,30 0.

Salomo (bygn. hist.)

1,212; — (guldets

hist.) 4,291 ; — rike-

domar 4,261; — rök-

verk 5,40 7; — stute-

rier 3,370; — tempel

1,212, 3,19, 6,296.

Salomon (fotograf) 4,612.

Salpeter A 4,447, 4,468
o. f. ; — användning

4,5, 4,486, 4,593; —
beredning 4,472; —
bildning i ] orden 4,469

;— historia 2,9, 4,6;— kubisk, se Natron-

salpeter; — raffine-

ring 4,471; — till-

verkning 4,13, 4,4 6 8,

4,470.

Salpeterplantager 4,469.

Salpetersyra 4,474; —
användning 2, 3 28,4,10,

4,50,4,53,4,270,4,478;— bildning 4,469, 5,5;— framställning 4,9;

— — apparat A
4,475; — förekomst

3,284, 4,468; — ke-

miska beståndsdelar

4,43; — rökande

4,476; — vattenfri

4,477.

Salpetersyrlighet 4,47 7,

4,559.

Salpinx (trumpet) 2,522.

Salsette (ö i Nil),

grottempel 1,19 3.

Salsola 3,207; — soda

3,551, 4,459, A 4,460.

Salt 1,47, 3,201, 3,206,

3,228, 3,531, 4,11; —
engelskt 3,2 26; —
förbrukning 3,211; —
förekomst i naturen

3,203; — indiskt 5,48;— kolsyradt 4,449

;

— tillverkning 3,228;— jfr Bergs alt, Hafs-
salt, Koksalt, Salter.

Salt in banco (ital. dan-

sare) 2,4 91.

Saltaflagring vid Stass-

furt 3,2 24.

Saltberedningsapparat

2,601.

Saltbildare 4,44, 4,6 58.

Saltdruser 3,22 7.

Salter 3,11, 5,268; —
alkaliska 4,11; — ba-

siska 4,44, 4,66 7; —
fosforsyrade 4,586; —
förekomst 4,448; —
klorsyrade 4,637; —
kromsyrade 4,671; —
köttets 5,246 ;

— neu-
trala 4,44; — pikrin-

syrade 4,637; — sura

4,44; — sÖnderdelning

2,37 9; — uppkomst
4,43, 5,14; —jfr Salt.

Saltgrufvor 3,216 o. f.;

— Vieliczka 3,217, A
3,218; — — nedfart

med lina A 3,220.

Saltgårdar A 3,208; —
anläggning 3,209; —
franska och spanska
3,211.

Salthandelsmonopol

3,212.

Salthunger 3,2 01.

Saltkapris 5,215.

Saltkällor 3,20 5, 3,206,

3,208, 3,213.

Saltlager, Kaspiska haf-

vets 3,204.

Saltning af kött 5,252.

Saltning (tvåitillv.) 5,271.

Saltsjuderier 3,212.

Saltsjudning 3,215.

Saltsjöar 3,212, 4,548.

Saltsleken 3,469.

Saltstepper 3,204, 3,207
;— Rysslands 3,507.

Saltsublimering 3,207.

Saltsyra 4,10, 4,47 9 o. f.;—
' användning 4,50,

4,53, 4,270, 5,443; —
deflogistiserad 5,458;
— kemisk formel 4,44;— kondenseringsme-
tod 4,461.

Saltträdgårdar 3,210.

Saltverk 3,205, 3,215;
Durrenberg (preussiska

Sachsen) A 3,212.

Salva (fysiker) 2,410.

Salvador, San, kautsju-

tillverkning 5,4 24,

5,430; — perubalsam
5,406.

Salvetat (keramiker)

4,383, 4,395.

Salvia 5,86.

Salviati, fortjenster om
glasindustrin 4,4 96 o.

f.; — glasmosaikmål-
ningar 4,529; — om
den venezianska glas-

industrin 4,494.

Salvor 5,226, 5,305.

Salzburg, hästar 3,374;— smaragd 3,249.

Salzburgs slott, fajans-

spislar 4,360.

Salzkammergut (Öster-

rike), stensaltslager

3,205, 3,226.

Salzmann (fornforskare)

6,256.

Salzungen, saltverk

3,205, 3,228.

Samarkand (Bokariet),

lerkärlstillverkning på
Tamerlans tid 4,356;
— papperstillverkning

i medeltiden 1,441.

Samfund, lärda, under
17:e årh. 4,21.

Samfärdsel 1,155, 1,159,

1,161, 6,563.

Samhällighet 1,124.

Samhällighetsdrift 1.123.

Samlingskistor (ostron-

odling) 3,537.

Samlingslins 2,261.

Sammanbindningsbanan
(Stockholm) 1,433.

Sammanfogningsmaskin
(fattillv.) 6,294.

Sammet 6,453,6,454; —
garnändarnas läge A
6,453; — med taft-

botten och inlagd nål

A 6,4 5 3 ;
— uppskär-

ning A 6,455.

Sammetsband 6,459.

Sammetsborstar 6,547.

Sammetstapeter 5,543,

5,549.

Samojeder, kultur 1,25.

Samos (Aristarkos' hem-
ort) 2,101.

Samtida (ingeniör), atmo-
sferisk jernväg 2,176.

Samuelson &Comp.. skör-

demaskiner 3,311; —
slåttermaskiner 3, 3 1 2

.

San, alla härmed för-

bundna namn finnas

under hufvudnamnet.
Sancerre, belägring, an-

vändning af slungor

6,79.

Sanchi, indisk graf (tope)

A 1,178, 1,192.

Sanctorius (läkare), mät-
ning af menniskokrop-
pens värme 2,548.

Sancy (diamant) A 3,245,

3,247.

Sand, användning 4,408,

4,593; — beståndsdel
i åkerjord 3,284; —
från*Pola, till glas-

perlstillverkning4, 5 2 4

.

Sandaler 1,69; — japan-

ska A 1,71.

Sandarak (harts) 5, 3 9 8

,

5,412.

Sandaraksfernissa 5,413,

5,414.

Sändarna, mekanisk snic-

keriverkstad 6,296.

Sandelträ 3,455, 5,487,

5,491, 6,284, 6,321;— blått 3,456; —
• rundt 3,455.

Sandelträd 3,455.

Sandform (jemtillv.)

4,131.

Sandformsgjutning (jern-

tillv.) 4,133.

Sandfångare (pappersma-
skin) A 1,456, 1,465.

Sandhamn, telegraf2,407.

Sandjord 3,285, 3,286; —
lös, förbättring 3,290.

Sandkol 3,193.

Sandkärna (zinkgjutn.)

4,160.

Sandmas!* 3,569.

Sandro, Andrea, se Mar-
cone.

Sandslätt (pappersbruk)

1,472.

Sandsten 3,14, 3,15, 3,16,

3,57 o. f.

Sandstensgrupp (geol.

formation) 3,15.
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Sandstenshällar 3,19.

Sandwichsöarna, befolk-

ning 1,20; — boktryc-

kerier 1,592; — skogs-

skötsel 3,455.

Sandviken (Gestrikland),

bessemerverk A 4,118.

Sandö (glasbruk) 4,545.

Sanhedrins hall 1,212.

Sansibar, kaffesurrogat

5,85; — kopal 5,396,

A 5,399; — peppar-

odling 5,208.

Sansovino (arkitekt)

1,271.

Santa, alla härmed för-

bundna namn rinnas

under hufvudnämnet.

Santalum paniculatum

3,455.

Santorinjord 4,439.

Saone, transportväg för

carraramarmor 3,49.

Saphore, se Férouelle

Fils.

Saponifikation (ljustillv.)

A 5,27 9; — (tvåltillv.)

5,269.

Sapota muelleri <5,425.

Sapotaceer 5,432.

Sappanträ 3,455, 5,490.

Saracener (bygn. hist.)

1,249, 1,251; — orna-

mentik 1,250; — jfr

Muhamedaner och hän-
visningar derstades.

Saratof, se Eltonsjön.

Saravak (Borneo), gutta-

perka 5,431.

Sard, se Karneol.

Sardanapalus, palats

1,206.

Sardell 3,562, 3,563.

Sardellfiske 3,553; —
Pirano 3,563.

Sardiner 3,563.

Sardinien, nurhager

1,215; — orselj 5,489;
•— stenkretsar 1,181;— tunfiske 3,570.

Sardone (ansjovis) 3,56 3.

Sardonyx 3,260.

Sarepta (Mathesius' berg-

postilla) 2,568.

Sargassosjön 3,512.

Sarkofager, egypternas

3,31.

Sarmater, fordon 6,32 5.

Saronger (höftkläden hos
malajerna) 5,482.

Särs (tyg) 6,394, 6,438.
Sassanider (bygn. hist.)

1,233, 1,247.

Satin (tygsort) 6,437,

6,438, 6,451; — de
chine 6,43 8.

Satinering (tapettillv.)

5,569.

Satinermaskin, se ' Sati-

nerpress.

Satinerpress (boktr.)

1,586, 1,692, 6,515.

Satinerverk (pappersma-
skin) 1,46 7.

Satinetholts 3,458.

Satinlustre 5,549.

Satsprisma (art.) 6,62.

Satsskaft (väfn.) 6,4 24.

Saturation (hvitbetssoc-

kertillv.) 5,61.

Saturnit 4,40.

Saturnus (metall) 4,2 26.

Saturnus (planet) A 2,1 8,

2,317, 3,8; — form

2,106.

Saufang (kyrkklocka i

Köln) A 2,481, 2,482.

Sauleque (stilgjutare)

1,590.

Sauselgebirge (Steier-

mark), blå wildbacher

5,169.

Saussure, de (fysiker;

död 1799, ej 1740)

1,154, 2,131, 2,361,

2,462; — hårhygro-

meter A 2,552.

Sauvage (propellerns

hist.) 2,49, A 2,50.

Savalle (tekniker) 5,157.

Savaresse, tarmsträngs-

fabrik 6,553, 6,554.

Savart (fysiker), violin-

konstruktion 2,517.

Savery (maskinkonstruk-
tör) 1,154; — ångma-
skin A 2,571;

effekt 2,591.

Savona, fajanstillverk-

ning 4,364.

Savonetteur 6,237.

Savonnerimattor 6,459.

Savoyen rose och vert

("drufsorter) 5,168.

Sax (glastillv.) 4,512 ;
—

grof, med häfstång A
6,21, 6,23; — (jord-

borr) 3,68; — (metall-

arbetn.) 6,23, 6,197.

Sax, A., blåsinstrument

2,526, A 2,527, A
2,531; — cylinderin-

rättning A 2,526; —
ventilhorn A 2,525.

Saxhorn A 2,527.

Saxofon, alt, baryton,

sopran och tenor A
2,531.

Saxotromba alto ä clés

• et å pistons A 2,527.

Saxskängel 6,13 4.

Saxtillverkning 6,134.

Saxtrombone A 2,52 7.

Say (nationalekonom)

6,568.

Scagnero (glasperlstillv.)

4,524.

Scarabasus (ornamentik)

1,204.

Schablon (lerkärlstillv.)

4,415; — (linsslipn.)

2,268; — (skom.)

6,5 31; — (tapettillv.)

5,541; — (värdepap-

perstillv.) 1,6 7 7.

Schaffhausen, bro öfver

Rhein 1,414; — dom
1,238.

Schafhäutl, om musika-
liska instrument på
miinchenutställningen

1855 2,519.

Schakt (grufbr.) 3,109;— donlägigt 3,111;
— förtimradt A 3,112,

3,114; — muradt A
3,112; — märkliga, i

Europa 3,112.

Schakt (masugn) 4,88.

Schaktor (väfstol) 6,424.

Schaktugn (bergsbr.)

4,72, A 4,228.

Schaller (hjelm) 6,11 6.

Schamplonbräder 3,434.

Scharja (Persiska viken),

perlbankar 3,543.

Scharlachberger (vin)

5,166.

Scharlei, zink- och bly-

grufvor 3,109.

Scharrath (ingeniör), luft-

vexlingssystem 5,39 2.

Schatullmakare 6,502.

Scheele, K. V. (kemist)

A 4,24, 4,30, 4,585,

4,587, 4,596, 4,658,

5,176, 5,267, 5,458.

Scheelesgrönt 4,6 76.

Scheelisering 5,17 6.

Scheffer (direktör vid

myntet i Stockholm),

undersökningar af pla-

tina 4,320, 4,580.

Schelestadt, glaseradt te-

gel 4,358.

Schellack 5,396, 5,400,

6,543.

Schellackfernissa 5,413.

Schemnitz (Ungarn), gruf-

vor 3,88, 4,261, 4,307;— — Franzensstollen

3,110; — — guld

4,305; — — schakt

3,112; — silfveramal-

gamering 4,262; —
vattenpelarmaskin

2,185; — ångmaskin
för vattenuppfordring

3,142.

Scheurer, fabrik för tyg-

tryckning 5,529.

Scheutz, G., boktrycks-

press 1,601; — steno-

graf! 1,515.

Scheveningen (Holland),

sillfiske 3,558.

Schiavoni 6,119.

Schieck (fysiker) 2,327,

2,328.

Schiedmayer und Söhne,

fysharmonikor 2,535.

Schiller (vin) 5,169.

Schilling von Oannstadt,

telegraf 2,414 o. f.

Schiltigheim, ölbrygge-

rier 5,188.

Schinkel (arkitekt), byg-

nader 1,280, 1,281; —
mönster för väfnader

och tapeter 5,544,

5,555; — om Grek-

lands bygnadskonst
1,336.

Schinus arveira velloso

5,419.

Schinz (ingeniör), anero-

idbarometer 2,119.

Schizzatori (glasperls-

tillv.) 4,525.

Schladming, nickeltill-

verkning 4,174.

Schlaggenwald (bergs-

stad) 3,89.

Schleicher (nålfabrikant)

6,182.

Schleiz (J. F. Böttgers

födelseort) 4,376.

Schlesien, grufbrytning

3,87; — halmflätning

6,344; — kromjern

4,672; — linodling

6,360; — linspinning

6,399; — litografiska

stenar 1,661; — ser-

pentin 3,51; — svaf-

velkisberedning 4,551

;

— tegelmalm 3,94; —
jfr Oberschlesien.

Schlesinger (kautsjufa-

brikant) 5,430.

Schlesinger, Promenader
genom London 2,84.

Schlick (grefvar ; berg-

verksegare) 3,89.

Schliemann (fornforska-

re) 6,257.
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Schliessqvadrater(boktr.)

1,559.

Schliktning (blecksl.)

6,202.

Schlitzen (saltbrytning)

3,217.

Schlossberg (Sachsen),

basaltberg 3,35.

Schlumberger (fabriksid-

kare) 5,522; — kard-

maskin 6,380 ;
— puts-

ningsapparat A 6,380

;

— jfr Heilmann-S.

Schlösschen (tändnåls-

gevär) 6,88.

Schrnelzer (industriidka-

re) 5,519.

Schmerling (fornforskare)

1,8.

Schmettau, v., vapen-

samling 2,174.

Schmidt (domprost), lito-

grafiskt tryck 1,G57.

Schmidt, se Pollack.

Schmiersalt 4,66 0.

Schmölnitz (Ungarn),

koppartillv. 4,19 7.

Schneckenstein (Sach-

sen), topaser 3,250.

Schneeberg (Sachsen),

blåfärgsverk 4,167; —
nickel 4,174; — ny-

silfververk 4,17 9,

4,181 ;
— porslinslera

4,377.

Schneidler, B. (bokbin-

dare) 6,511.

Schneidler, K. (bokbin-

dare) 6,511; — bok-

band från 1760 A
6,510.

Schnell, anemokord
2,496.

Schnitzer (läkare) 5,107.

Schnorr, J. (bergverks-

egare) 4,37 7.

Schock (tyskt mått på
lingarn) 6,402.

Scholander, F. V. (ar-

kitekt) 1.312.

Scholl (ingeniör), ugns-

rost A 5,364.

Schollach (urtillv. hist.)

6,242.

Scholle, elektriska ur

2,447.

Schomburgk (naturfor-

skare) 5.80.

Schongauer, M. (koppar-

stickare) 1,631.

Schott, K. (matematiker)

2,167.

Schoyus (Vilhelms af

Oranien svärd) 6,120.

Schram (stenbrytn.) 3,21,

3,59.

Schramvägg 3,54.

Schreiber & Neffen, glas-

|

bruk i Wien 4,538.

i Schröter (orgelist), pia-

|
nokonstruktion 2,495,

! 2,501; hammar-
! mekanik A 2,500.

Schrötter (kemist), röd

|

eller amorf fosfor

!
4,589, 4,591.

!
Schubart, Musikestetik

|

2,494.

Schubart, J. C. (agro-
i nom) 3,280.

Schueler (fornforskare)

4,489.
i

!
ScTräle (tygtrycksfabri-

1

I kant) 5,519, 5,520. :

;

Schultze, kemiskt krut \

i
4,648.

' Schultze-Delitzsch (na-
j

I

tionalekonom) 6,581,

! 6,5 82.

Schumacher (raketartille-

I

riets grundläggare)

I

6,6 9.

Schumann, lavett för mi-

nimalembrasyr A 6,58,

6,59.

Schiirer, C. (glasblåsare),

koboltfärgadt glas

4,167.

Schuster, stubbrytnings-

maskin A 3,421.

Schiittgelb (oäkta lack-

färger) 4,6 82.

Schiitzenbach (tekniker),

metod för hvitbetssoc-
j

kertillverkning 5,59;!
— metod för ättiktill- I

verkning 5,200. i

Schwabach, synålstill-
;

verkning 6 ;
188 ;

— ta-
;

petväfveri 6,45.7. !

Schwabachstil (boktr.) !

1,550.

Schwaben 2,545; — lin-

neväfveri 6,350; —
vejdeodling 5,4 91.

Schwan, O. (orgelbyg-

gare) 2,544.

Schwann (kemist) 5,141.

Schwanthaler (bildhug-

gare) 4,218, 4,219.

Schwartz, Berthold (för-

ment uppfinnare af

krutet) 1,149, A 4,626,

4,627, 4,635.

Schwartzer, A. (tekniker)

5,164.

Schwarz, v. (tekniker),

gasvärmeapparat
5,346.

Schwarzbach (Baiern),

leksakstillverkning

6,319.

Schwarzenberg, furst

Karl v. 5,4 71.

Schwarzenfels, kobolt-

grufvor 4,17 2.

Schwarzgiiltigerz 4,26 3.

Schwarzwald, branvins-

tillverkning af vilda

körsbär 5, 160;— halm-

flätningA6,33 9, 6,344;
— leksakstillverkning

6,319; — skogsarbe-

tare A 3,419.

Schwarzwaldur 6,231,

6,24 2.

Schwechat, tygtryckeri

5,519.

Schwegler (plastiker)

6,268.

Schweigger (fysiker och
kemist) 2,10, 2,390,

2,414; — multiplika-

tor A 2,3 90, 2,416.

Schweinfurtgrönt 4,6 7 5.

Schweiz, artilleri 6,65:— boskapsskötsel

3,364, 3,365,3,381; —
bränvinstillverkning af

vilda körsbär 5,160;
— glasmåleri 4,54 0;— jagt 3,468 ;

— jern-

vägar 6,597; — kaffe-

förbrukning 5,85; —
maskinarbetarnas an-

tal 6,37; — myntme-
tallens sammansätt-
ning 4,203; — olja af

drufkärnor 5,171; —
pålbygnader -1,58, A
1,59, 1,60, 3,365,

3,37 7; — schweiziska

uret, det första 6,243;
— skogsareal 3,402;
— spetsknyppling

6,47 3; — tapetinförsel

5,549; — tryckta tyg

5,535; — urtillverk-

ning 6,242 o. f., 6,593;
— vapen från brons-

åldern A 1,96; — öl-

tillverkning 5,188.

Schweizarflöjt 2,532.

Schweizerwein (vinsort)

3,354.

Schwenter, Matematisch-
philosophischen er-

quickstunden 2,415.

Schwerin, storhertigliga

slottet A 1,2 84.

Schwerz, v. (landthus-

hållare) "3,281.

Schwerzer (alkemist) 4,9.

Schwetzingen (Baden),

humleodling 3,338; —
trädgårdsskötsel 3,34 8.

Schwilgué (urmakare)

6,214.

Schåarknop, dubbel
(repsl.) 6,416.

Schäferwand (Österrike),

tunnel A 1,4 5.

Schäffer (ingeniör), me-
tallmanometerA2, 121.

Schäffer & Budenberg,
manometertillverkning

2,122.

Schoffer, P. (boktrycka-

re) 1,530, 1,531, 1,533,

1,535, 1,539, 1,544,

1,547, 1,549, 1,550; —
jfr Pust, Johann.

Schönbein (kemist) 4,637,

A 4,638, 5,460.

Schönberg, v. (bergverks-

egare) 3,89.

Schönebeck (Preussen),

saltverk 3,215.

Schöningen, saltverk

3,205.

Schöntheil (Preussen

;

nåltillv. hist.) 6,182.

Schönwald (urtillv. hist.)

6,242.

Schöppler (tekniker)

5,522.

Schöttmann (fabriksid-

kare) 5,122.

Scillyöarna, tenn 4,238.

Sciurus priscus 1,11.

Sclerodermi (fiskar)

5,240.

Scolymus, frömjöl A
2,332.

Scorodosma foetidum

5,223.

Scotia, Nova, se Skot-

land, Nya.
Scott (arkitekt) 1,284.

Scott & Cuthbertson,

relieftapeter 5,547.

Scraps (späck) 3,582.

Seaislandguano 3,3É0.

Seal-meadows, se Sälän-

gar.

Seal-weddings, »se Sal-

bröllop.

Sebacei (rom. talgljus)

5,277.

Sebacylsyra5,26 8, 5,284.

Sebaldusmonumentet
4,212.

Sebastian den heliges

katakomber 3,27.
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Sebastin 4,645.

Secale 3,328.

Secchi (astronom) 2,25 7,

2,555.

Seconde indépendante

och morte (ur) 6,238.

Secretage (hattm.) 6,54 0.

Sedansvart 5,515.

Sedelfabrikation 1,683.

Sedelpapper 1,453.

Sedes (bokformat) 1,562,

6,512.

Sedimentlager, äldsta 1,4.

Sedinum (Stettin), häst-

dyrkan 3,371.

Sedlmaier, bryggeri i

Miinchen 5,188.

Seebeck (fysiker) 2,13,

4,596.

Seegers, tapetfabrik

5,547.

Seemann, om tesorters

färgning 5,91.

Seendet med ett öga

2,279 ;— med två ögon

2,288.

Seerosensvart 5,515.

Sefström, N. G-.*) (ke-

mist) 4,35, 4,14 6, A
4,147, 4,148, 5,537;— ässja 4,14 8.

Segeberg (Holstein), gips-

brott 3,206.

Segel 1,116; — på kajak

1,118; — på qvarnar

5,27.

Segelgarn 6,4 1 ;
— spin-

ningsmaskin A 6,412.

Segerstycken (kopparbe-

redn.) 4,194.

Segertornet, se Delhi.

Segoviaaqvedukten A
1,292, 1,382.

Segring (antimonberedn.)

4,184; — (kopparbe-

redn.) 4,194; — (vis-

mutberedn.) 3,92.

Segringshärd (kopparbe-

redn.) A 4,194.

Segringsugn för antimon

4,184; — för vismut

A 4,187.

Sé^tin (kemist) 5,439.

Seilitz (Sachsen), pors-

linslera 4,408.

Seine, .transportväg för

carraramarmor 3,49.

Seiring (Frankrike),

kringborrad stenkärna

3,67, A 3,68.

Seitz, ugn A 5,373.

Seitz, P. (boktryckare)

1,546.

*) Gabriel, ej Gustaf.

SEBASTIN—SHAKSPEARE.

Sekos (egypt. bygn.)

1,202.

Sekt (vin) 5,17 0.

Sekundgång, sjelfständig

(urtillv.) 6,238.

Sekundpendel 2,32, 2,97,

2,103; — längd på åt-

skilliga orter 2,103.

Sekundsprång (urtillv.)

6,238.

Sekundvisare 6,237.

Sel d'or (guldsalt) 4,312.

Selaön, Åsa domarsäte

A 1,294.

Seldon, engelska 6,528.

Selen (metalloid) 4,31,

4,39, 4,56G.

Selfaktor (spinn.) 6,3 87.

Selgrave Mills (England),

tapetfabrik 5,54 7.

Selinunt, tempelA 1,217,

1,218.

Selleri 3,346, 3,359.

Sellers & Comp., ma-
skinfabrik 6,12.

Selligue (fysiker) 2,327.

Selowitz (Mähren), hvit-

betssockertillverkning

5,65.

Sembrador (såningsplog)

3,307.

Semilleros (tobaksodl.)

5,115.

Semiramis (lervarutillv.

hist.) 4,343.

Semiter, alfabet 1,497,

1,498.

Semlo (tesort) 5,9 2.

Semmeringbanan (Öster-

rike) 1,405; — viadukt

A 1,406.

Semne (Egypten), borg

1,200.

Sempachsjön, pålbygna-

der 1,57.

Semper (arkitekt) 1,2 82.

Senap 3,33 9, 3,359, 5,300;
— hvit 3,340.

Senatorium (kyrkobyg-

nad) 1,2 33.

Seneca (rom. filosof)

1,150, 2,319.

Senecaindianer, bergolja

3,197.

Senefelder, A. (litogra-

fins uppfinnare) 1,64 8

O. f., 1,669, 3,42; —
staty i Miinchen A
1,657.

Senegal, guttaperka

5,433; — trävaruhan-

del 3,455.

Senegalgummi 5,408, A
5,409.

Senegalnegrer, rök som
skyddsmedel mot mo-

skitos A 1,3 8.

Senegambien, kaffe 5,7 4.

Sengning (väfn.) 6,466.

Senguerd, dubbelt genom-
borrad kran till luft-

pump 2,167, A 2,168.

Sennaar, mynt 1,13 2.

Sennablad 5,2 23.

Sennakeribs palats, bi-

bliotek 4,344.

Senrenässans, bygnads-

konst 1,276, 1,282,

1,284;— möbler 6,301.

Sensaufi, se Sjafra.

Sepia (färgämne) 5,486.

Sepiasaft, använd till

bläck 1,502.

Sequoia gigantea 3,456.

Seradella (foderväxt)

3,340.

Serafin (fysharmonika)

2,535.

Seraim (hebr. mått) 2,25.

Seraing (Belgien), ma-
skinfabrik 3,26.

Seret (hebr. mått) 2,25.

Serimner (myt.) 3,388.

Serin, elektrisk lampa
2,377.

Seringapatam, använd-

ning af krigsraketer

6,69.

Seringario (kautsjuskör-

dare) 5,424.

Serkon, se Sirkon.

Serlbränsk (Ural), vask-

verk 3,153.

Seroner (tobaksbalar)

5,116.

Serpentin 3,50 o. f., 4,321;
— användning 3,261,

6,307; — flyttblock A
3,51; — ädel 3.26 2.

Serpentine, se Slänga.

Serpentiner 1,390.

Serpentinlås 6,80.

Serpentinsten, se Ser-

pentin.

Serpentinsvarfning 6, 3 7

.

Serpentinverktyg 1,58.

Serra (flod i Italien), mar-

morbrott 3,44.

Serratula tinctoria 5,494.

Serravezza (Italien), mar-

morbrott 3,43, 3,44.

Serravezzamarmor 3,45.

Serum (blodvätska)

5,250.

Servigas (diamantvaslo

ning) 3,241.

Servius Tullius, mynt
1,133, 4,276.

Sesamolja 1,145, 5,265.

Sesamum orientale 5,265.

Sesjukit (glasets benäm-
ning i Jobs bok) 4,489.

Sesostris (egypt. konung),

bygnader 1,201; —
graf, afbildning af

harpspelare A 2,486;— krigshär 6,39.

Sesqui (kem. hjelpterm)

4,43.

Sesto (Italien), halmflät-

ning 6,343.

Sesurtesen [rättare U-
surtesen] III (egypt.

konung), bygnader

1,200.

Set (skrifk. hist.) 1,480.

Setonius (alkemist) 4,9.

Setos I (egypt. konung),

bygnader 1,201.

Settervall, H. (arkitekt)

1,312.

Seussenhofer, W. (har-

neskmakare) 6,121,

6,122.

Severin, S:t (kyrka i

Toulouse) 1,238.

Sewers, kloaker 1,379.

Severus (myntsl. hist.)

4,277.

Sevilla, fajansfabrik

4,397.

Sévres, glasmåleri 4,541

;

— porslinsfabrik

4,381,4,422, 4,428; —— servismassans sam-
mansättning 4,427;—
vas i renässansstil A
4,395.

Sévres, vieux (sévres-

porslin) 4,339, 4,382,

4,422; — pris 4,383;— vas A 4,382.

Sévresporslin, se Sévres,

vieux.

Sevruga (fisk) 3,600.

Sextant 2,232, A 2,233,

2,307; — princip A
2,234.

Seychellerna, kokosnöt-

ter 1,110.

Seydlitz (general) 6,41.

Sferosiderit 3,99, 4,86;— lerhaltig 3,99.

Sfilatura (halmrensning)

6,839.

Sfinx A 1,204; — Gizeh,

mått A 1,292, 1,293.

Sforza (condottiere) 6,40.

;

Sgraffiatti (fajanstillv.)

4,361, 4,428.

Shakspeare, verk, utgifna

zinkografiskt 4,622.
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Shakspeareklippan 1,410,
!

3,24.

Shapingsmaskiner 6,33.
\

Shaw (mekaniker) 2,60 6.

Sheetglass, german 4,4 9 2.

Sheffield, filhuggning A
6,14 2; — gaffeltill-

verkning 6,132; —
knifsmide 6,130; —
metkrokstillverkning

3,596; — slipning af

stålvaror A 6,129.

Shehalien (berg i Skot-

land) 2,75, 2,10 3.

Sh elton, lerkärlstillverk-

ning 4,394.

Sheppysten (cement)

4,440.

Sheridan (general), om
spencergeväret 6,9 G.

Sherry 5,180.

Shetlandsponies 3,373.

Shoddy-wool, se Lumpull.
Short, spegelteleskop

2,310.

Shrapnel (projektil) 6,47,

6,61; — temperbart
perkussionsrör A 6,6 0.

Shrapnel (general) 6,4 7.

Shropshireras 3,386.

Shuddy-wool, se Lumpull.

Siarn, benzoeharts 5,4 01

;

— gummigutta 5,40 7
;— kaffesurrogat 5,85

;

— lack 5,400; — tenn

4^240; — ädelstenar

3,247, 4,328.

Sibirien 1,143; — grafit

4,686; — guld 3,92,

4,304; — koppar
3,92 o. f., 4,191; —
kärl af trä 1,111 ;

—
malmfyndigheter 3,90;— nordlig skogsgräns

3,400; — pelsverk

3,493,3,494,3,496; —
qvicksilfver 4,251; —
silfver 3,92, 4,263; —
tegelmalm 3,94 ; — ut-

döda djur 1,11, 1,13
;— ädelstenar 4,328.

Sibirit 3,251.

.Sibyllatemplet, se Tivoli.

Sicilien, alun 4,454; —
bygnadsstil 1,24 9; —
kochenilj 5,485; —
svafvelberedning 4,5 50;— tunfiske 3,5 7 0.

Sickativ 5,412; — (ta-

pettillv.) 5,574.

Sickhammare (blecksl.)

6,201.

Sickling (träsnid.) 1,612.

Sickningsmaskin
(blecksl.) A 6,201.

Sickor (blecksl.) 6,201.

Sickstock (blecks! .) 6, 2 1

.

Sidenband med mönster

A 6,4 59; — vid bok-

binderi 6,506.

Sidensvans 3,4 89.

Sidentryck 5,533.

Sidentyg 1,145.

Sidenväfnader 6,43 7,

6,464.

Sidenväfverier, svenska

6,475.

Siderografi 1,6 43.

Sidney, guld 4,301.

Sidon, bygnad 1,211 ;

—
fabriker 1,144; —
glastillverkning 2,2 2 8,

4,4 8 8, 4,4 89; — han-

del 1,142; — tapet-

väfveri 6,457.

Sidoposter (bygn.) 1,3 21.

Siebenbiirgen, guld 4,29 2,

4,3 05; — qvicksilfver

4,2 53; — skogsareal

3,40 2; — tellursilfver

3,93.

Siegen (Westphalen), ko-

boltmalm 4,17 2.

Siegen, v. (kopparstic-

kare) 1,6 32.

Siegfried, den hornhu-

dade 6,110; — svärd

6,120.

Siegroth, v. (svenska art.

hist.) 6,71.

Siemens (fysiker) 2,424,

2,447 ;
— glasdeglar

A 4,506; — glassmält-

ugn 2,605, A 4,503,

5,387; — — använd-

ning 6,2 2; — — re-

generator 4,10 7, A
4,502; — pneumatisk
rörpaketpost 2,4 8.

Siena, dom, interiör A
1,260, 1,262; — fa-

jans- och majolikatill-

verkning 4,36 4; —
hvit lera för fajanser

4,361; -— San spirito

(kloster), altarstycke

af fajans 4,36 3.

Sierra nevada (Califor-

nia), silfvergrufvor

3,163, 4,262.

Sigill 5,415; — jfr

Namn-, Vapensigill.

Sigillack 5,414; — rå-

ämnen och tillverkning

5,415.

Sigillaria (fossil växt)

3,178, A 3,179; —
grösseri A 3,180.

Sigillaria (rom. kärl)

4,342.

Sigillkitt 5,415.

Sigismund (af Polen;
mikr, hist.) 2,325.

Sigl (maskinfabrikant)

1,469; — litografisk

maskinpress 1,659.

Sigler (stenografitecken)

1,516, A 1,517, 1,518.

Signa (Italien), halmflät-

ning 6 : 343.

Signalpost, Bergsträssers

2,403.

Signalsystem, de gamlas

2,402.

Signaltaflor (jernväg)

1,428.

Signatur (boktr.) 1,54 8,

1,559, 1,561.

Signet, elzevirernas A
1,547; — etiennernas

A 1,546, 1,547.

Sigtuna, kyrkan Sankt
Per, grundplan A
1,297, 1,298; — nyc-

kelharpa 2,520; —
Sveriges äldsta mynt-
ort 4,27 9.

Sigurd Fafnesbane 1,504.

Sikkativ, se Sickativ.

Siktcylindrar 5,31.

Siktinrättning (qvarn)

5,22, 5,24.

Silberhornerz 3,93.

Silbermann, A. (liksom

följande tvenne bröder

orgelbyggare och pi-

anofabrikant) 2,4 96,

2,501, 2,543.

Silbermann, G. 2,495,

2,543.

Silbermann, J. H. 2,543.

Silbermann, M. (far till

föregående) 2,54 3.

Silberwasser (likör) 5,162.

Siifver 2,256, 4,260 o. f.,

4,004,6,272, 6,585; —
amalgamering 4,262,

4,26 4 o. f. ; — ameri-

kanskt A 4,279; —
egenskaper och för-

eningar 4,26 9 o. f. ;
—

elektromotor 2,36 8; —
finbränning A 4,26 7,

4,269; — fyndorter

3,87, 3,162, 3,163,

4,261; — förekomst i

naturen 4,26 2 o. f. ;
—

gediget 3,9 2 : — histo-

rik 4,260; — kinesiskt

A 4.2 80; — oxideradt

4,270; — raffinering

4,268; — slipning

4,274; — smältpunkt

4,311 ; — utbringande

4,26 4 o. f. ; — utdra-

gande genom smält-

ning 4,268; me-
delst qvicksilfver, se

amalgamering; — vär-

demätare 6,585.

Siifver och guld, olika

länders afkastning (sta-

tist.) 3,164, 4,309.

Silfverbad(fotogr.)4,609.

Silfverbergen (Califor-

nia) 3,163.

Silfverblick 4,232.

Silfverdendriter 3,87.

Silfverfiligran, bokband
6,506.

Silfverfyndet, hildes-

heimska 6,258.

Silfvergjutning 6,2 6 8.

Silfverglans 3,9 4, 4,2 6 2.

Silfverglitt 4,23 2.

Silfvergran 3,40 2, 3,40 4,

3,449; — qvist A
3,404.

Silfvergrufvor, jordens

rikaste 3,157, 4,261;
•— se Cerro de Pasco,

Kongsberg, Potosi,

Sala.

Silfvergruppens metaller

4,39.

Silfverhiller, penslar

6,5 52.

Silfverkarbonat 4,43 2.

Silfverkopparglans 3.9 3,

3,95.

Silfverlegeringar 4,2 6 9.

Silfverlod (lödning)4,2 7 3.

Silfvermalmer 3,9 3.

3,159.

Silfvermynt 3,89, 4,201,

4,277.

Silfvernitrat 4,60 9.

Silfveroxid 4,44, 4,270;— salpetersyrad 4,9,

4,54.

Silfverpapper 5,551.

Silfverplåtar 4,597.

Silfverpreparat (glas-

tillv.) 4,508.

Silfverprobering 4,2 7 0.

Silfverprydnader 6,2 58.

Silfverräfvar 3,496.

Silfverspeglar 2,228,

4,521.

Silfverstolpe (Silverstol-

pe), F. O., stenograf!

1,515.

Silfverstål 4,108.

Silfversvärta 3,9 3.
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Silfvertillverkning, årlig

4,261.

Silfvertryek (tygtr.)5, 5 31.

Silfvertråd 4,271,

Silfververk, svenska

3,147, 4,263; — jfr

Silfvergrufvor.

Silicium (metalloid) 4,31,

4,39, 4,482.

Siliciumstål 4,10 8.

Silikat 4,75, 4,483.

Siljan, bergformation vid

3,14.

Silke 6,36 o. f.; — af-

haspling A 6,363; —
alstringiEuropa3,3 9 3;— historia 1,81, 6,349;
— råämne för spanad
och väfnad 6,352; —
sträckning för hand A
6,364.

Silkesaffall 6,365.

Silkesandshudar 3,59 3.

Silkesfiber, 400 gånger

förstorad 6,367, A
6,368.

Silkesfärgning 5,510.

Silkesgarn 6,365.

Silkeshasplar A 6,364.

Silkeslarv 6,36 2.

Silkesmask 6,352, 6,3 60,

6,36 2 ;— förvandlings-

skeden A 6,361; —
jfr Silkesodling.

Silkesmaskägg 6,361.

Silkesodling 1,81, 3,36 7,

3,392, 6,351.

Silkesqvintar (strängar)

6,552.

Silkesspetsar 6,4 7 3.

Silkésspinnare 6,360.

Silkesspåuad 6,363.

Silkesstrumpor 6,362.

Silkessträckningsmaskin

6,365, A 6,366.

Silklaces (silkesspetsar)

6,473.

Sill 3,556; — holländsk

3,558; — inpackning
och afsändning i Wicks
hamn A 3,558.

Sillacasa (Peru), bergs-

bruk 3,159.

Sillery (Frankrike), cham-
panjvin 5,180.

Sillfiske 3,553, 3,556 o.

f.; — England 3,556;— Norge 3,556; —
Skotian d 3,556, A
3,557;. — Sverige

3,553, 3,556, 3,559.

Sillfiskeriaktiebolag, Em-
den 3,554.

Silurer (folkslag) 3,14.

Silurus (fisk) 3,600.

Silver, german, se Ny-
silfver.

Silver (tygtryckare)

5,430.

Silverstolpe, se Silfver-

stolpe.

Simier [orätt Simie] (bok-

bindare) 6,507.

Similor 4,2 21.

Simmenthalsras (nöt-

bosk.) 3,381.

Simon (stämpelskärare)

4,276.

Simoneta (slott vid Mi-

lano), eko 2,464.

Simonides (skrifk. hist.)

1,499.

Simonnin, stearinljustill-

verkning 5,266.

Simpelkort 6,449.

Simpelstol (väfn.) 6,422,

6,440.

Sims & Comp., slåtter-

maskiner 3,312.

Simson (jagtens hist.)

3,467.

Sinapis alba 3,340.

Sindsjar (Babylonien)

1,206.

Singapor, garfämnen

5,446; — gummigutta

5,407; — guttaperka

5,430; — sköldpadds-

fångst 3,590.

Singar (öken i Arabien),

första mätningen af

jordklotet 2,34,

Singer & Comp., syma-
skiner 6,480.

Singlo (tesort) 5,92.

Sinopel 3,259.

Sin-ping (Kina), porslins-

tillverkning 4,349.

Sinra (Korea), fursten af,

porslinstillverkningens

införande i Japan
4,354.

Sinterkol, kemisk sam-
mansättning 3,193.

Sintring af stengods

4,422.

Sinumbralampor 5,317.

Siphonia 5,419; — bra-

siliensis 5,41 9 ;
— ela-

stica 5,419, A 5,421.

Sirap 5,53, 5,68, 5,226.

Sire, D. (pater), lingui-

stiskt praktverk 1,50 9.

Siren (tonmätare) 2,4 66.

Siribiti (glasperlstillv.)

4,525.

Siries (guldsmed) 6,26 8.

Sirius (stjerna) 2,256.

Sirkon (ädelsten) 3,2 36,

3,247, 3,248; — kri-

stallform A 3,2 38.

Sirkonsyenit 3,24 8.

Sirturus (astronom)2, 2 9 9.

Sistrum (musik, instr.)

A 2,480.

Sita (Italien), halmflät-

ning 6,3 3 8.

Sixtus Y, mosaiktillverk-

ningsanstalt i Vatika-

nen 4,529.

Sjablon,se Schablon.

Sjadelly (kaffets hist.)

5,74.

Sjafra (egypt. konung),

bildstod A 3,3 2; —
pyramid 1,200, 1,201.

Sjafras (armenisk köp-

man) 3,246.

Sjagräng (läder) 5,439.

Sjair beg (kaffets hist.)

5,75.

Sjal (tyg) 6,450.

Själar, broscherade6,451;
— engelska och skot-

ska 6,451; — lanse-

rade 6,451 ; — orien-

taliska 6,450, 6,451;
— persiska, mönster

A 1,251; — tibetan-

ska 1,145; — Öfriga

slag 6,451.

Sjalväfnad 6,4 50 o. f.

Sjam (damaskenstål)

6,124.

Sjamaner (mongol, pre-

ster) 1,137.

Sjangallasstammen (Afri-

ka), vigtenhet 1,136.

Sjasjka (sabel) 1,106.

Sjastaindianer, vapen

1,90.

Sjeha-beddin-ben (arab.

lärd) 5,7 4.

Sjekianer (Afrika), cittra

A 2,491; — träskedar

A l,in.
Sjelfbesåning, naturlig

3,407.

Sjelfbevarelsedrift 1,29,

1,30, 1,124.

Sjelfmottagare (boktr.)

1,577.

Sjelftandning 4,649.

Sjeng (musik, instr.)

2,521.

Sjesjua (sabel) 1,106.

Sjibam (Arabien), rökelse

5,293.

Sjimpans (apa) 1,6.

Sjir (Arabien), rökelse

5,293.

Sjiva (ind. myt.) 1,196.

Sjovkun (tesort) 5,89.

Sjubbskinnspelsar 3,4 9 6-

Sjudhus (saltsjuderi)

3,215.

Sjukdomar, husdjurens

3,365.

Sjukkärra 6,73.

Sjukvagnar 6,332.

Sjum (hvitlökens namn
hos hebreerna) 5,205.

Sjutalet i Kölndomens-
grundplan 1,257.

Sjöartilleri, franskt 6,64;.

— jfr Marinkanoner.

Sjöelefant 3,584, 3,585.

Sjöfart 1,144, 2,10; —
jfr Nautik.

Sjöfågelsjagt3,490,3,591

o. f. ; — Grönland

3,592.

Sjöförsäkring 6,582.

Sjöhund 3,497.

SjöjagtA3,552,3,57 2o.f.

Sjölejon 3,584.

Sjöleopard 3,584.

Sjömalm 3,17, 3,99, 4,86 ;.

— svensk 3,99;

användning 5,336.

Sjömansgarn 6,414.

Sjömil, engelsk 2,32.

Sjön, Irländska 3,509 ;
—

Öfre (Nordamerika),,

koppar 2,380, 3,92,.

4,192; — — jern-

glanslager 4,86.

Sjörötning (linberedn.)

6,3o <.

Sjöskum 6,30 7.

Sjöstjernor 3,566.

Sjötunga A 3,565, 3,566..

Sjövind 3,515.

Skabb (djursjukd.) 3,365.

Skafbock (garfn.) A
5,440, 5,441; — ar-

bete på A 5,442.

Skafjern (kopparstic-

kark.) 1,634.

Skafknif (garfn.) A 5,4 40 1

5,441.

Skafning (gräver.) 1,667..

Skaft (saxtillv.) 6,134^
— (väfn.) 6,423.

Skaftmaskin (väfn.)6, 441.

Skaftskifva, mekanisk
väfstol A 6,463.

Skagen, ostron 3,539.

Skakmaskin (pappers-

tillv.) A 1,457, 1,464,

1,466.

Skala, kromatisk 2,470;— jfr Skalor.

Skalk (tunnb.) 3,4 3 7.

Skalkheterna, de åtta,

träsnitt A 1,608.
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Skall (jagt) 3,485.

Skalmeja 2,52 8, 2,52 9.

Skalor, musikaliska

2,469, 2,470.

Skalper 1,7 6.

Skandinaver, se följande.

Skandinavien, fornnordi-

ska ringmurar 1,295;
— granit 3, 30 ;

— hum-
merfiske 3,5 89 ;

— häll-

ristningar 1,4 88; —
(hästens hist.) 3,3 7 0;—
makrillfiske 3,57 0; —
mjödberedning 1,45;
— nordsjöfiske 3,569;
— ornamentik 1,2 96;— sjöfågelsjagt 3,592

;

— sköld A 1,296; —
stensaker 1,93, A 1,94

;— säl- och hvalross-

fångst 3,585; — tapet-

införsel från Mannheim
5,54 9 ;

— under brons-

åldern 1,98; — under
stenåldern 1,93; — jfr

Norge, Sverige.

Skapelsemyter 1,140.

Skara, gymnasiebibliotek

1,597.

Skaraborgs län, skogs-

areal 3,402.

Skarf (kolmila) 3,44 7.

Skarfkil (kolmila) A
3,447.

Skarfstockar (kolmila) A
3,447.

Skarfymp A 3,351,3,352.

Skarfympning 3,3 52.

Skarifikator (åkerbr.)

3,29 4, 3,3 01; — Säcks

A 3,307.

Skarjatin, om Sibiriens

guldfält 4,304.

Skarlakan 5,513.

Skarlakansek 3,456,

5,486.

Skarpskyttegille, Got-

lands 3,4 7 5.

Skarpskyttsgevär.schwei-

ziska kulor A 6,84.

Skarpsnodd(spinn.)6, 386.

Skarpspole (väfstol)

6,426.

Skatter, indirekta 6,56 5,

6,568.

Sked hos fanstammen A
1,111.

Skedklof (väfstol) 6,4 25.

Skedkrok (väfn.) 6,4 32.

Skedning, sockersaftens

5,52, 5,61.

Skedsmide 6,196.

Skedvatten 4,10, 4,475;— jfr Salpetersyra.

Skee socken (Bohuslän),

skeppssättning 1,295.

Skel (väfn.) 6,423, 6,429.

Skelett af megaterium
A 1,5.

Skelett (åkerjord) 3,284.

Skelettefterbildningar i

papier-maché 6,49 9.

Skelpinnar (väfn.) 6,429.

Skelspröt (väfstol) 6,4 23.

Skelton, patenterad vänd-

plog A 3,299.

Skeninge, kyrka 1,3 3.

Skenor (jernväg) 4,13 9.

Skenor (rustn.) 6,113,

6,114.

Skenskor (rustn.) 6,114.

Skepp (boktr.), se Satt-

skepp.

Skeppsbygnadskonst
1,144.

Skeppskompass 2,453; —
med Cardans upp-
hängning A 2,453.

Skeppskronometer 6, 2 3 5

.

Skeppslast 1,136.

Skeppslavetter 6,59.

Skeppsqvarn 2,55.

Skeppsspik 4,201.

Skeppståg 6,408.

Skeppsvirke 3,421.

Skepsta (bruk ; Söderman-
land), vildsvin 3,481.

Skifelektricitetsmaskin A
2,3 43.

Skiffer 3. 19, 3,53 ;
— till

taktäckning 1,3 30.

Skifferbrott vid Penrhyn
i C ornw all A 3,5 6.

Skiffergrått 5,516.

Skifferhvitt 4,6 68.

Skifferkalk 3,4 0.

Skifferkol 3,178, 5,327.

Skifferlager 3,14.

Skifferlera 3,15, 3,16,

4.407.

Skiffermjöl 4,441.

Skifglas 4,514.

Skifhjul 4,12 5.

Skifsvarfvar 6.31.

Skift (grsfbr.)' 3,131; —
(skogssk.) 3,410.

Skikt (bergarter) 3,12,

3,14, 3,15; —• vatten-

förande 3,6 2; — vat-

tentäta 3,62, A 3,63.

Skiktmästare (bergsbr.)

3,138.

Skiktningsklyfter (berg-

arter) 3,12.

Skiljemetoder, fysiska, ke-

miska, mekaniska 4,3 7.

Skiljemynt 1,131, 4,219,

4,280; — jfr Mynt.

Skiljetecken (boktr.)

1,558.

Skinn, engelskt (tyg)

6,438.

Skinn, sibiriskt 3,494 ;

—
som värmeledare 2,54 9.

Skinnarviken (Stock-

holm), kakelugnsfabrik

4,404.

Skinnduk 5,5 7 3.

Skinnet, gyllene (myt.)

3,385.

Skinnremmar till bok-

knäppen 6,506.

Skjul (bygn.) 1,355.

Skjutapparater för hval-

fångst 3,580.

Skjuthäst (jagt) 3,4 7 7,

3,489.

Skjutregel (lås) 6,14 6.

Skjutskårar (jagt) 3,491.

Sko (tröskverk) 3,312.

Skodon 1,68, 6,530.

Skofabriker 6 528.

Skofvel 1,85; — sten-

brytarens A 3,21.

Skofvelverk 2,19 2.

Skog, afbränn ande 3,289
;— afkastning A 3,429

o. f. ; — behandling

3,40 9 o. f. ; — bipro-

dukter 3,44 9 o. f.j —
'— Sveriges ut- och in-

försel 1871 3,462; —
fiender 3,412 o. f

.
;
—

inflytande i fysiskt-

klimatiskt hänseende

3,397, 3,398; på
sundhetsförhållandena

3,399; — röjning

3,289; — skötsel och
vård A 3,396 o. f

.

;

— Sverige 3,402 o. f
,

;

— utbredning och
trädslag 3,400.

Skogbälten 3,402,3,407.

Skogsafverkning 3,416

o. f.

Skogsarbetare, fasta

3,417 ;
— på Schwarz-

wald A 3,419.

Skogsareal, olika länders

3,402.

Skogsaska 4,450.

Skogsbär 3,453.

Skogseld 3,412.

Skogsfamn, storlek 3, 4 2 2.

Skogsfågel 3,487.

Skogsförvaltare 3,4 5.

Skogsglänta 3,4 7 7.

Skogshorn 2,5 23.

Skogshushållning 3,405

o. f.

Skogsindelning 3,416.

Skogsindianer, bekläd-

nad 1,6 7; — qvin-

nans ställning 1,126.

Skogsinsekter 3,413.

Skogsinspektörer 3,467.

Skogsinstitutet (Stock-

holm) 3,465.

Skogsjord 3,289.

Skogskärr från stenkols-

tiden A 3,17 7.

Skogsmark 3,406.

Skogsmård 3,487.

Skogsodlare 3,2 71.

Skogsodling 3,4 o 6 o. f.

Skogsoxe 3,37 7.

Skogsrefva (växt) 3,40

K

Skogsrevisioner 3,4 1 7

.

Skogsstyrelse 3,464.

Skogstaxation 3,416.

Skogstjenstemän 3,4 05.

Skogsträd 3,401.

Skogsvägar 3,4 2 3.

Skogsväsen, historia

3,4 6 3 ;
— Sveriges, ut-

veckling 3,46 4.

Skolhus 1,36 4.

Skolor (flockar af hva-

lar) 3,574.

Skomakare 6,528; —
fornegyptisk A 6,527.

Skomakarläster, införda

till Sverige 1871 3,462;
— tillverkning 6,291.

Skomakeri 6,528; —
handtverksmässigt, ef-

ter gammal metod
6,528 o. f.; — nyare
framsteg 6,53 0.

Skopinnar 6,17 0.

Skopligg 6,530.

Skor, japanska A 1,71»

Skor (trawl) 3,5 64.

Skorpionolja 5,223.

Skorsten 5,3 6 2 o. f.; —
uppkomst 5,359.

Skorstensdrag 5,3 6 3.

Skorstenshufvud 5,3 6 3.

Skorstensnwnning 5,3 6 3*

Skorstensvidd 5,3 6 3.

Skorstensvägg 5,363.

Skostift 4,13 4, 6,531.

Skosula 6,528,6,531; —
af papper 6,497; —
uthamring A 6,5 3 0.

Skot (fornn. bygn.) 1,354.

Skotland, bly 4,230; —
cromlechs 1,180; —
harpan som national-

instrument 2,487; —
hvalar 3,576; — jern

4,86 ;— laxfiske 3,598 ;— linspinning 6,399;
— pappersfabrikation

1,47 6;— sillfiske 3,556,
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A 3,557; — skotska

mattor 6,459; — —
själar 6,451; — soda

4,460 ;
«— stenkol, upp-

fordring A 3,124; —
säckpipan som natio-

nalinstrument 2,529.

Skotland, Nya, guld

4,305; — undervat-

tenskabel 2,439.

Skott, färdiga (art.) 6,7 2.

Skottar, se Skotland.

Skottpenningar 3,47 5.

Skottskog 3,411.

Skottspole (väfn.) 6,425;
— fornromerskA6,4 2 0.

Skottställare (grufbr.)

3,106.

Skottvidd, raketers 6,7 0.

Skottväktare (väfn.)

6.462.

Skrake (fågel) 3,4 91,
'

3,593; — använd till

fiskfångst 3,5 99.

Skrapare af flinta, från

stenåldern A 1,94.

Skrifapparat, se Skrif-

maskin.

Skrifdon, japanskt A
1,494.

Skrifkonst, grekernas

1,499; — historia

1,479 o. f.

Skrifkrita 3,16.

Skrifmaskin, Morses (te-

legr.) 2,426, A 2,4 27;
— Oisens (telegr.)

2,432.

Skrifrnaterial, egyptiska

1,497; — för blind-

skrift A 1,511; — ki-

nesiska 1,493; — me-
deltidens 1,508; — ro-

merska 1,437, 1,502;— semitiska 1,498 ;
—

äldsta 1,4 3 7.

Skrifning, äldsta form

1,437.

Skrifstil, fransk 1,551.

Skrift, demotisk 1,4 95,

1,496, A 1,497; — go-

tisk, se Munkskrift ;
—

hieratisk 1,496, A
1,497;— historia 1,479

o. f
.
; — karolingisk A

1,506; — kinesisk A
1,481, 1,491, 1,493,

1,618; — longobardisk

1,506; — merovingisk

A 1,506; — olika slag

1,4 81 o. f.; — på tali-

putpalmblad A 1,4 3 8.

Skriftcylindrar, assyriska

och babyloniska 4,343.

Skriftelegraf 2,418.

Skriftgravör 1,636.

Skriftmålningar 1,488.

Skriftspråk 1,74.

Skrifttecken 1,486; —
första A 1,495; — ki-

nesiska A 1,491, 1,493;— upphöjda 1,511.

Skrifvande, medeltids-

bild A 1,507.

Skrot, myntets 4,280.

Skrotmejsel 6,20.

Skrotning af malt 5,191.

Skrott (säljagt) 3,5 8 6.

Skrubbelmaskin (spinn.)

6,390.

Skrubblar (kardmaskin)

6,379.

Skrubbstål (svarfk.)

6,312.

Skruf 2,42, 2,45; —
arkimedisk 2,193; —
fyrgängad A 2,46; —
plattgängad A 2,45; —
skarpgängad A 2,45;
— teori A 2,4 5; —
utan ända 2,4 6, A 2,66.

Skrufapparat (sulnings-

maskin) A 6,53 3.

Skrufbalong 2,160.

Skrufbult 2,4 5.

Skruffartyg A 2,41 ;
—

första 2,4 2, 2,52. '

Skrufgänga 2,4 5.

Skrufkil 6,55.

Skruflinie 2,45.

Skrufmaskin (skom.)

6,531.

Skrufmutter 2,45, A 2,46.

Skrufmönster (svarfk.)

6,314.

Skrufpatroner (svarfstol)

A 6,3ii.

Skrufpolerare (urtillv.)

6.244.

Skrufpress A 2,46, 6,2;— för myntslagning A
4,286, 4,287.

Skrufram (boktr.) 1,56 2.

Skrufshult (pappersbruk)

1,472.

Skrufskifva (skruftillv.)

A 6,176, 6,177.

Skrufskärningsmaskin A
6,128, 6,175, 6,176.

Skrufspindlar 6,313.

Skrufstjelk (svarfk.)

6,314.

Skrufsträckverk (lin-

spinn.) 6,401.

Skrufsulningsmaskin A
6,532, A 6,533.

Skruftillverkning 4,133,
j

6,174 o. f.

Skrufångbåt, se Skruf-

fartyg.

Skrupel (rom. vigtmått)

2,27.

Skrån 1,316, 6,561.

Skräddare i 9:e årh.

6,350.

Skrädderikonst, indianer-

nas 1,70.

Skrädning, se Sofring.

Skränkning af sågar

6,139.

Skudenäs (Norge), sillfi-

ske 3,557.

Skulle (bygn.) 1,356.

Skumplog 3,301.

Skunk (bygn.) 1,356.

Skurborstar 6,547.

Skurning (nåltillv.) 6, 1 8 5

.

Skurqvarn (nåltillv.)

6,186.

Skutterud (Norge), kobolt

4,168.

Skyddsskog 3,410.

Skyddssystem 6,56 8.

Skyddsvapen 1,86.

Skyffel (åkerbr.) 3,296.-

Skyfos (grek. dryckes-

kärl) 4,346.

Skytala (spartansk lön-

skrift) 1,509.

Sky ter, bågskyttar 6,7 9;— hampa som narko-

tiskt medel 5,134; —
hästens bruk 3,3 70 ;

—
rökning 5,10 6; — vag-

nar 6,325.

Skytteförbund 3,47 5.

Skyttegillen 6,7 9.

Skyttel (symaskin) A
6,4 86; — jfr Ryck-
verksskyttel, Snäll-

skyttel.

Skyttelförare (symaskin)

6,485.

Skyttelmaskin (symaskin)

6,479.

Skyttelväktare (väfstol)

6,462.

Skål af indiskt porslin

A 4,355 ;
— af persisk

fajans A 4,356; — i

arabisk stil 4,35 7; —
med minervabild från

hildesheimfyndet A
6,258.

Skålbräden (bygn.) 1,321.

Skåle (fornn. bygn.)

1,354.

Skålpundfot 2,40, 2,566.

Skåne, bokskog 3,404;
— bondgård 1,356;—
hjortar 3,47 5 ; — häng-

kärl från bronsåldern

A 1,99; — jagtför-

ening 3,47 5; — knif

från bronsåldern A
1,99; — kritformatio-

nen 3,16; — kyrko-

bygnader 1,298 j — li-

asgruppen 3,15; —
pappersbruk 1,47 2; —
perlmuslor 3,545; —
pilspets af flinta från

stenåldern A 1,94; —
rådjur 3,47 9; — siluri-

ska formationen 3,14;— skrapare af flinta

från stenåldern A 1,94;

— stenkol 3,15,3,181,

3,191, 3,192; — to-

baksplantering 5,128.

Skånelagen, runskrift

1,505.

Skåp med inlagdt ar-

bete A 6,30 4.

Skäfte (träsnid.) 1,61-2.

Skäktknif (lin) 6,359.

Skäktmaskiner (linbe-

redn.) 6,359.

Skäktning (linberedn.)

6,359.

Skämma (fornn. bygn.)

1,355.

Skänkar (jerngjutn.)

4,129.

Skär (jordborr) 3,64 ;
—

(plog) 3,297.

Skära 3,311.

Skärback (skruftillv.)

6,177.

Skärbräde (väfn.) 6,429.

Skärjern (garfn.) 5,444;— (skom.) 6,531; —
(åkerbr.) 3,2 96.

Skärkrona (väfn.) A
6,429, 6,430.

Skärlats (väfn.) 6,4 29,

6,430.

Skärmar af papper 6,497;— af pålar till bo-

städer 1,51.

Skärmaskin, cylinder med
spiralknifvar A 6,46 7;— för guttaperka A
5,433;— (väfn.) 6,467;— (värdepapperstillv.)

1,692.

Skärmpalm (halmnatn.)

6,346.

Skärning af hudar 5,444

;

— af yllevaror 6,4 67
;— i trä, se Träsni-

darkonst.

Skaror 6,13 3.

Skärpning (grufbr.)3, 105;— qvarnstenars 5,28,

A 5,29.
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Skärpningsarbete (gruf-

brytn.) A 3,106.

Skärsten 4,74, 4,17 5,

4,176, 4,194.

Skärstol för träskrufvar

A 6,174.

Skögning (jagt och djur-

fångst) 3,472.

Sköld 1,86; — fanneg-

rernas A 1,103; —
skandinavisk, från

.

bronsåldern A 1,2 9 6.

Sköld (saxtillv.) 6,13 4.

Sköldar 6,106, A 6,107
;— engelska, från 12:e

årh. A 6,105; — hin-

dustanska 6,121; —
som ornament 1,27 6.

Sköldpadd 3,590; — an-

vändning 6,307,6,506.

Sköldpadda 3,590, 3,591;— fossil 3,16.

Sköldpaddsfångst 3,553.

Sköldsmide, österländskt

6,121.

Sköljning (blekn.) 5,473;
— (färgn.) 5,514, 5,515.

Skönfärgeri, det första

5,484.

Skönfärgningskonst

5,483.

Skönhetsdrift, menni-

skans 1,173, 1,174.

Sköning (färgn.) 5,510,

5,515; — (vinberedn.)

5,178.

Skönskrift, kinesisk

1,493.

Sköntryck, se Kalotypi.

Sköntrycksmaskin, se

Komplettmaskin.
Sköntryckssida (boktr.)

1,561.

Skörare (glastillv.) 4,510.

Skördeinstrument, det

äldsta 3,3 3 1.

Skördemaskin A 3,3 9,

3,311.

Skörl (mineral) 3,251.

Skört 1,6 7; — ovambo-
negrers A 1,69; —
på rustning A 6,113.

Sladd (åkerbr.) 3,3 5.

Slafvar, maskinernas för-

sta motorer 6,571.

Slag (forsling af virke)

3,424.

Slag (jagt) 3,470, 3,482.

Slag (väfn.) 6,433.

Slaga (åkerbruksr.) 1,109,

3,312.

Slagbom (väfstol) 6,425.

Slagcittror 2,491.

Slagg 4,7 4.

Slaggbildning 4,93.

Slaggbruk 4,24 6.

Slaghammare (bokb.)

6,515.

Slaginstrument 2,480 ;
—

metalliska 2,481.

Slaglod 4,160.

Slagning af patenttåg,

maskin A 6,413; —
(bokb.) 6,515; —
(knappnålstillv.) 6,1 9 1

;

— (repsl.) 6,40 7.

Slagnät 3,489.

Slagpress (skruftillv.)

6,175.

Slagring (klockgjutn.)

4,206.

Slagruta 2,21, 3,10 4.

Slagrör 4,649.

Slagsikt (maln.) 5,2 2.

Slagstift (bakladdnings-

gevär) 6,86.

Slagtboskap 3,381.

Slagverk (ur) 6,231, A
6,232; — under reci-

pienten A 2,46 2.

Slamgrafvar (bergsbr.)

4,67.

Slamhemtare (jordborr-

ning) 3,66, A 3,74.

Slamkista (bergsbr.) 4,67.

Slamningsprocess

(bergsbr.) 4,64.

Slamningsrum (Grossber-

ger & Kurz' blyerts-

pennsfabrik) A 4,687.

Slamströmmar 3,17 0.

Slang (brandspruta)

2,210.

Slänga (kanon) A 6,4 4.

Slatust (Ural), vapenfa-

brik 6,126.

Slaver, bostäder 1,17 6,

1,353 ;
— glas 4,490;

— kulturhistorisk be-

tydelse 1,143; — pas-

siv ras 1,2 3 ;
— träsni-

darkonst 6,296.

Sleepers, se Syllar.

Sleipner (Odins häst)

3,370.

Slemsocker 5,44.

Slibovitz 3,350, 5,160.

Slicker (lerkärlstillv.)

4,414.

Slid (ångm.) 2,578, 2,586 ;— teori A 2,586.

Slidskåp (gaskraftsma-

skin) 2,597 ; — (ångm.)

2,586.

Slig (bergsbr.) 4,6 8,

4,155, 4,244.

Sliktklinga (garfn.) A
5,449.

Sliktning (garfn.) 5,44 8.

Slingmaskin (gräver.)

1,689.

Slip för virkes forsling

3,425-.

Slipmaskin (synålstillv.)

6,182.

Slipning af filar 6.1 41 ;
—

af glasvaror, se Klarslip-

ning, Råslipning; — af

Kohinoor (ädelsten) A
3,264 ; — af silfver-

varor 4,274; — af spe-

gelglas 4,518; — af

stenredskap 1,91; •— af

stålvaror 6,130, 6,135;— af ädelstenar 3,2 62.

Slipqvarn (glasslipn.)

4,535.

Slipskifva(diamantslipn.)

A 3,266; — (glasslipn.)

4,535.

Slipskålar (linsslipn.)

2,267.

Slipstenar 6,136.

Slipstensbrott, Orsa (Da-

larna) A 3,60.

Slipstolar (glasslipn.)

4,535.

Slivovitzer, se Slibovitz.

Slott 1,26 2; — Aschaf-

i

fenburg A 1,332; —
Braunschweig 1,282;
— Gaillon A 1,272;— Heidelberg 1,270;— — Otto-Heinrichs-

flygeln A 1,267, 1,275;— Kalmar, brunns-
bygnad A 1,309; —
Marienburg 1,26 2; —
Schwerin A 1,2 84; —
Stockholm 1,31C; —
Vadstena A 1,308; —
Wartburg 1,339; —
— Landtgrefverummet
A 1,340; — Vik 1,304,

A 1,307; — jfr Palats.

Slottsmöllan (Halland),

klädesfabrik 6,4 75.

Slubbgarn 6,390.

Slunga (vapen) 1,85,6,78.

Slussen, gamla (Stock-

holm) 6,15.

Slutinrättning (bakladd-

ningsgevär) 6,86, A
6,91, 6,93; — (kanon)

6,62.

Slutkolf (kanon) 6,62.

Slutmekanism, se Slut-

inrättning.

Slutnål 6,180.

Slå (mulespinnmaskin)

6,386.

Slåttermaskin A 3,309.

Släde (fordon), uppkomst
1,118.

Släde (maskinsåg) 6,287

;

— (reliefkopierings-

maskin) 1,680; —
(svarfstol) 6,3 1 4, 6,3 1 5.

Slägga 3,20, A 3,22, 6,20-.

Släktklinga (garfn.)

5,449.

Slända 6,349, 6,3G8.

Släp (klädedrägt) 1,80.

Släp (jagt) 3,484. *f

Släpa (fordon) 1,118; —
för virkesforsling 3,425.

Släpnät 3,554.

Siäpsko 3,424.

Släthvarr (fisk) 3,56 6,

3,567.

Slätsladd (åkerbr.) 3,305.
Slätstål (svarfn.) 6,312.
Slättberget (Dalarna),

nickel 4,174.

Slöjd, uppkomst 6,559.

Slöjdvaror af trä, införda

till Sverige 1871 3,462;— utförda från Sve-
rige 1871 3,459.

Slöjdvirke 3,421.

Slöjor 6,47 0.

Smack, se Sumack.
Smalare (korgflätn.)

0,335.

Smalts 4,169, 4.170.

Smaltsmjöl 4,171.

Smaragd 3,236, 3,248 o.

f. ; — indisk 3,251;— kristallform A
3,238; — Neros 2,228,

2,323;— största3,250;
— vanlig 3,250; —
österländsk 3,247.

Smaragdgrufvor 3,249.

Smaragdgrönt 4,671.

Smashers (amer. kanoner)

6,52.

Smeaton (fysiker) 2,57,

2,188, 2,573.

Smeaton, J. (arkitekt),

konstgjordt cement
4,439.

Smed 6,3 28.

Smedja, se Spiksmedja.

Smee, galvanoplastisk

apparat A 2,3 81.

Smergel 3,247, 4,328.

Smideshärd 6,166.

Smidesjern 6,17, 6,19.

SmidesstädA6,l9,6,166.
Smidning 6,19 o. f.; —

af bordsknifvar 6,131.

Smink 4,2 53, 5,489; —
hvitt 4,18 8.

Sminklappar 5,49 0.

Smirke (arkitekt) 1,284.
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Smit (skönfärgare) 5,484.

Smith (hageltillverkare)

4,235.

Smith (ingeniör), den för-

sta propellerbåten 2, 4 2,

2,49, 2,52.

Smith (laxtrappans upp-

finnare) 3, C? 10.

Smith (optiker) 2,3 2 7.

Smith, A. (nationaleko-

nom) 2,57 4, 0,56 7,

6,5^87.

Smith of Deanstone, drä-

nering 3,2 91.

Smorläder 5,439.

Smultlår (garfn.) 5,443.

Smultning (garfn.) 5,44 3.

Smultron 3,351.

Smultronört som tesur-

rogat 5,86.

Smycken i grekisk stil,

af Fontenay i Paris A
6,271.

Smyrna, galläplen 5,4 96

;

— opium 5,130, 5,223
;— smergellager 3,24 7

;

— tragant 5,410 ;
—

ädelstenar 4,3 28.

Småfåglar, betydelse för

skogen 3,416.

;larnas vänner
3,473.

Småland, bokskog 3,404;— guld 3,9 2; —Hag-
by kyrka 1,2 98, A
1,299; — lin 0,360; —
lingonmos som födo-

ämne 3,4 53; — pap-
persbruk 1,47 2; — sjö-

malm 3,9 9; — jfr

Jönköpings, Kalmar
och Kronobergs län.

Småmotorer för den min-
dre industrin 2,608.

Småvikare (sal) 3,486.

Smälta (jernberedn.) 4,92;— (sodaberedn.) 4,46 3.

Smältning af glas 4,509;— af malmer 4,7 3.

Smältprocesser, metallur-

giska 4,61.

Smältrum i det kungli-

ga glasmåleriet i Mim-
enen A 4,539.

Smältstycken (jerntillv.)

4,92.

Smältugn (glastillv.)

4,501, 4,503.

Smör 5,17, 5,2 66.

Smörsyra 5,13, 5,26 7.

Smörsyreeter 5,14 8.

Smörsyrejäsning 5,142.

Snabbskrifningskonst

1,512; — jfr Stenograf!.

Snabbskrifningslära, P.

Götreks 1,515.

Snabbskrifvare hos ro-

marna 1,512.

Snabelskor (rustn.) 6,1 14.

Snabelsäl 3,584.

Snapphanlås (gevär)

6,81.

Snapplås 0,151, A 0,153.

Snedhet (boktr.) 1,564.

Snedtyg (skruftillv.) A
0,175, A 0,176.

Snell (typograf) 1,596.

Snellius (geometer), grad-

mätning 2,34.

Snickararbeten, införda

till Sverige 1871 3,462;
— utförda från Sve-

rige 1871 3,459.

Snickarbrader 3,434.

Snickare 1,331.

Snider-enfieldgevär, slut-

inrättning A 6,91,

6,93.

Snideriarbeten 3,4 38,

6,320.

Snilja, se följande.

Sniljväfnader 6,460.

Snippsnapplås 6,154.

Snitt (bokb.) 6,502, 6,518,

6,519.

Snoddtråd (väfn.) 6,453.

Snoende (spinn.) 6,36 9.

Snus 5,125 o. f. ; — bra-

silianskt 5,110; —
målning A 5,12 6.

Snusdosor 5,109, A 5,1 11;— från 17:e årh. A
5,110.

Snytbagge A 3, 4 14, 3,4 1 5.

Snäcka (fiol) 2,516; —
(urtillv.) A 6,223,

6,224.

Snäckor, se Blötdjur.

Snäckornament 1,2 7 6.

Snäckätare 1,93.

Snällgarfning 5,44 7.

Snällod (zinkgjutn.)

4,160, 4,188.

Snällpress (boktr.) 1,5 79;— Marinonis A 1,582;
— uppfinning 6,4.

Snällrökning af kött

5,252.

Snällskyttel (väfn.) 6,4 2 5,

6,426.

Snällvalsverk (jerntillv.)

4,101.

Snällvåg 2,7 8, A 2,7 9.

Snö, hvit, se Nix alba.

Snögalleri på Pacificba-

nan A 1,411.

Snökoja, eskimåisk A
1,62.

Snöregion 3,269.

Snören af papper 6,49 7;

— maskin för spinning

A 6,412.

Snören (bokb.), se Bind.

Snörm åkare 6,32 7.

Snöskata 3,489.

Snöskor 1,69, A 1,71,

1,119.

Snöskärmar 1,42 8.

Snövesla, rysk 3,494.

Sobel, amerikansk 3,496
;— olika slag 3,494.

Sobelpenslar 6,552.

Sobelsvans, sibirisk

3,494.

Societå delle fabriche

unite di canne di ve-

tro e smalti per con-

terie (glasperlsfabri-

ker) 4,524.

Société d'encouragement
pour Tindustrie natio-

nale 2,189.

Société des cités ouvrié-

res 6,57 7.

Société des horlogers

6.241.

Société générale de gal-

vanoplastic 2,595.

Society, Eoyal 4,2 0.

Sockdolog (amer. met-

krok) 3,596.

Socker 1,47, 3,314, A
5,42 o. i, 5,72, 5,198;— af sågspån 1,107;— framställning i fast

form 5,52 ;
— historik

5,47 o. f. ; — kemisk
sammansättning 5,4 3;— olika slag 5,44 o.

f
.

; — prismatiskt 5,4 5
;— jfr Drufsocker, Rör-

socker.

Sockerbeta 3,281, 3,333,

3,334, A 5,58.

Sockerfat, tillverkning

6,294.

Sockerfatsmaskin 6,2 94.

Sockerförbrukning, åt-

skilliga länders 5,48,

5,49.

Sockerhirs 5,4 90.

Sockerkistträ 3,4 56.

Sockerkyp (färgn.) 5,511.

Sockerloft (hvitbetssoc-

kertiliv.) 5,6 8.

Sockerlönn 3,456, 5,71.

Sockerlösning, inflytande

på en ljusstråle 2,225.

Sockerrör A 5,49, 5,50

o. f. ; — afarter5,50;
— kinesiskt 3,330; —
qvarn for kryssning A

5,51; — sockerhalt

5,51; — utbredning

5,49.

Sockerrörsskörd A 5,50.

Sockersaft 5,51; — pan-

na för koncentrering

A 5,64; — valsverk

för utpressning A 5,52.

Sockersyra 4,4 78.

Socklar (bygn.) 1,297.

Soconusco (Mejico), ka-

kaoplantager 5,99.

Soda 4,9, A 4,447, 4,449,

4,459 o. f. ; — använd-

ning 4,329, 5,270; —
egyptisk 4,4 90 ;

— från

Catania, använd vid

glasperlstillverkning

4,524; — fyndorter

4,459; — kalcinerad

4,466; — kristallise-

rad 4,466; — raffine-

rad 4,466; — renad,

vatten fri 4,465; — rå

4,460, 4,464.

Sodaberedning, kemiskt
förlopp 4,46 3; — Le-

blancs metod 4,460;
— utlutning 4,464; —
— apparat A 4,464.

Sodabränning, ugn A
4,463.

Sodakyp (färgn.) 5,511.

Sodalut 4,465.

Sodastannat (salt) 4,250.

Sodaultramarin 4,681.

Sodavatten 4,467.

Sodaväxt A 4,460.

Soden (Hessen), salt-

brunn 3,64.

Soffioner (borsyreångor)

3,230.

Sofiakyrkan (Aja Sofia

;

Konstantinopel) A
1,234, 1,235, 4,491;
— byzantinskt orna-

ment A 1,242; — ku-

polens höjd A 1,292.

Sofiamosken, se föregå-

ende.

Sofring (bergsbr.) 4,61.

Sofringsbänk A 4,62.

Soho (England), maskin-

fabrik 2,576.

Sokrates, inflytande på
naturvetenskapen 2,9.

Solanaceer 5,105, 5,22».

Solanin 5,239.

Solanum tuberosum

3,3 32; — jfr Potatis.

Solarolja 5,349, 5-,352.

Solbilder i fullt solljus A
2,268 ; — under partiel

solförmörkelseA 2, 2 6 9.



SOLBLEKNING—SPEGELBILDER. 141

Solblekning af borst

6,548.

Solen 2,248; — attrak-

tion 2,75; — ställning

i planetsystemet 2,312.

Solenoid (elektr.)A 2, 3 9 1

,

2,392.

Solf (väfn.) A 6,424, A
6,452.

Solferino (färg) 5,500.

Solfjädersbrännare (gas-

lysn.) 5,340.

Solfjadersindustri 6,321.

Solfjädersstaf,perlad och
guillocherad A 6,3 22.

Solfjädrar, fräsmaskin

A 6,321.

Solfkrok (väfn.) 6,432.

Solfkappar (väfn.) 6,424.

Solfläckar 2,313, 2,459.

Solfögon (väfn.) A 6,424.

Solförmörkelse 2,269.

Solglas 4,576, 4,579; —
som elddon A 4,57 9.

Solidus (rom. mynt)

4,278.

Solingen, damaskensmi-
de 6,125; — knif-

smide 6,130; — va-

penhandel 6,129; —
vapentillverkning

6,122, 6,128.

Solljus 2,268; — sön-

derdelning 2,74.

Solmikroskop 2,2 71,

2,274, 2,320.

Solnhofen (Baiern), kalk-

stensbrott 1,650,3,40,

A 3,41.

Solnhofenskiffer 3,40.

Solnhofensten 1,649.

Solros 3,336, 3,360.

Solspektrum 2,244 o. f.

;

— med frannhoferska

linier A 2,248; —
sammanstäldt med
spektrerna af lågor,

som innehålla kalium,

cesium och rubidium
A 2,255.

Solsystem 2,560.

Solvisare 6,213.

Solvärme 2,5, 2,561.

Sombreroguano 3,321.

Sommardrägt, eskimå-

qvinnas A 1,7 0.

Sommarek l,ll.

Sommarhvete 6,338.

Sommarlöfkoja 3,360.

Sommarstuga (bygn.)

1,356.

Sommaröl 5,197.

Sommedalen (Frankrike),

grått diluvium 1,13.

Sommeiller (ingeniör)

1,403.

Sondershausen, afguda-

bild 2,568.

Songdynastin (Kina),

porslinstillverkning

4,351.

Sonneberg (Sachsen-Mei-

ningen), leksakstill-

verkning 6, 3 1 8 , 6, 3 1 9
;— papier-machévaror

6,499.

Sonnerie télégraphique,

systéme Sparre 2,40 8.

Sonoradistriktet, grufvor

3,163.

Sonrayer (folk i Sudan),

spanmålskärl af lera

A 1,112, 1,113.

Sooden (Nassau), spru-

deln 3,79;— jfr Soden.

Sophora japonica 5,495.

Sopranhorn A 2,527.

Soprastanti (uppsynings-

män öfver venez. glas-

tillv.) 4,492.

Sorbonne, boktryckeri

1,544, 1,545.

Sorbusarter 3,401.

Sorby (kemist) 4,40.

Sorge (musiker) 2,47 3.

Sorgenthal, v. (kerami-

ker) 4,380.

Sorghum 3,330; — sac-

charatum 5,490; —
vulgäre 3,330, 5,72.

Sorghumsocker 5,72.

Sorgprydnader, etruski-

ska 6,259.

Sorkar 3,416.

Sorocha (sjukd.) 3,159.

Sortering af bomullsgarn

6,376, 6,388; —af ty-

per (boktr.) 1,570; —
och ifyllning af guld-

slagarformar A 4,316.

Sorteringsvåg (myntsl.)

4,282.

Sortimentsbokhandlare

1,548.

Sosa (Sachsen), kaolin

4,408.

Sot, gödningsämne 3,320.

Sot (sjukdom hos säd)

3,329.

Sotkol 3,178.

Sotlucka (ugn) 5,3 71.

Souchong (tesort) 5,92.

Soulong (tesort) 5,92.

Southdownras (får) 3,386.

Southforelandfyren,elek-

triskt ljus 2,37 7.

South-Hetton (England),

träbana 1,394.

Spacini, G. (harneskma-
kare) 6,12 2.

Spadar 3,21, 3,294, 3,296.

Spalierkultur (vinodl.)

3,354.

Spalierträd 3.3 52.

Spallanzani (fiskodlare)

3,604.

Spalt (Baiern), humleod-
ling 3.338.

Spaltning (garfn.) 5,450.

Spamer, färgtryck 1,592.

Spandau, gevärsfabrik

6,89, 6,102; — krut-

bruk 4,631.

Spanien, arabernas infly-

tande 4,356; — artil-

leri 6,66; — bergs-

bruk 3,87, 3,90; —
blymalm 4,226 ;

— bo-

skapsskötsel 3,364,

3,365; — boskapsut-

försel till Amerika
3,367; — bygnadssti-

lar 1,262; — choklad

5,100; — cinober

4,67 7; — cinobergruf-

vor 4,251; — geogra-

fiska upptäckter 1,26;
— glasmålning 4,540;— iberers och kelters

invandring 1,143;- —
jernvägar 6,597; —
kakaoförbrukning

5,99; — kopparmalm
4,192 ; — lakritsodling

5,225; — litografisk

sten 1,661; — läder-

tapeter 5,541 ; — lök-

förbrukning 5,300; —
mått 2,36; — nopa-

lerier 5,485; — Perus
upptäckt 1,26;— pors-

linsinförsel 4,39 7; —
qvicksilfvergrufvor

3,92, 4,252; — romer-
ska koloniernas infly-

tande 1,148 ; — salpe-

tertillverkning 4,469;— saltgårdar 3,211;
— silfvergrufvor 4,261;— skogsareal 3,402;
— skönfärgningskonst

5,483; — smergel

4,32 8; — sockerför-

brukning 5,48 ;
— soc-

kerrör 5,49 ;
— spansk

peppar 5,207; —
spansk-morisk stil

4,357; — spanskt vax

5,415; — speiskobolt

4,168; — stad af jord-

hålorA 1,176 ;
— sten-

kretsar 1,180; — svaf-

vel 4,548; — tackjerns-

tillverkning 4,139; —
tapettillverkning 5 , 5 5 ;— tenn 4,240; —
tryckta tyg 5,535; —
vintillverkning 5,183;
— väderqvarnar 2,57;— zink 4,153.

Spanmålskärl af lera, i

en sonraykojaA 4,112,

1,113.

Spann (längdmått) 2,25.

Spänning (blecksl.) 6, 1 9 7

.

Spannstock (blecksl.)

6,197.

Spanskfluga 5,229.

Spanskflugplåster 5,226.

Spanskgröna 4,5, 4,67 3,

5,12, 5,412, 5,497.

Spara, Jeronomia (gift-

blanderska) 5,230.

Sparfhökshufvud (egypt.

ornamentik) 1,204.

Sparföreningar 6,575,

6,582.

Sparkskifva (lervarutillv.)

A 4,413.

Spärr (urtillv.) 6,220, A
6,231.

Spärrar (bygn.) 1,323;
— införda till Sverige

1871 3,462; — utför-

da från Sverige 1871

3,459, 3,460, 3,461.

Sparre, P. A., lufttele-

graf 2,408.

Spärrhake (urtillv.) A
6,222.

Sparrhorn (blecksl.)

6,200, 6,202.

Sparris A 3,347.

Sparriskål 3,345.

Spartaner, lönskrift

1,509.

Spartium scoparium 5,85.

Spat 3,138.

Spatier (boktr.) 1,559,

1,560.

Spätt (djursjukd.) 3,365.

Specialisering af bo-

skapsdjur 3,363.

Specialverktygsmaskiner

6,28.

Speculum humanse sal-

vationis 1,529.

Spedalatura (halmflätn.)

6,341.

Spegel (eldvap.) 6,62,

6,83; — jfr Speglar.

Spegelapparater A 2,227.

Spegelbeläggning 4,520.

Spegelbilder A 2,229, A
2,235, A 2.236; — jfr

Bild.
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Spegelglas, böhmiskt,

sammansättning 4, 5 8;

— förbrukning 4,53 7;— gjutning 4,516; —
gjutbord 4,516, A
4,518.

Spegeljern 4,90, 4,116.

Spegelmikroskop 2,327.

Spegelpolarisation 2,12.

Spegelstereoskop,Wheat-

stones A 2,291, 2,295.

Spegeltackjern 3,9 7.

Spegelteleskop 2,13,

2,30,0, 2,308 o. 1; —
Gregorys 2,30 9, A
2,310; — Herschels

A 2,308, A 2,310; —
Newtons A 2,310; —
Rosses A 2,309, 2,310.

Speglar A 2,22 7; — an-

tika 2,228; — ihåliga

(konkava) A 2,2 34,

2,311; bilder A
2,235 ;

— koniska, bil-

der A 2,236; — plana

2,228; — — bild A
2,229; — tillverkning

4,516 o. f.; — upp-
höjda (konvexa), bildA
2,235; — jfr Metall-,

Silfverspeglar, Spegel.

Spegling, bugtiga ytors

2,234.

Speis 4,17 6.

Speiskobolt 3,97, 4,168.

Spektralanalys A 2,238,

2,248 0.f.;— lag2,251;

— resultat 2,254.

Spektralapparater 2,251.

Spektrer 2,243; — kon-
tinuerliga samt gasers

och ångors 2,247; —
jfr Solspektrum.

Spektroskop för direkt

seende 2,253; —- —
prismer A 2,2 53; —
Kirchhoffs och Bun-

sens A 2,251; —
Steinheils och Kirch-

hoffs A 2,252.

Spektrum, se Solspek-
trum.

Spel, se Vindspel.

Speldosor 2,537.

Spelkort 1, 5 2 6.

Spelt 3,32 7.

Spelverk, automatiskt

2,537; — af Welte i

Yörenbach A 2,536.

Spenat 3,359.

Spencer (galvanoplasti-

ker) 2,380.

Spencer (lord), boksam-
ling 1,541, 1,605-

Spencer, C, gevärskon-

struktion A 6,95, 6,96.

Sperenberg (Preussen),

saltlager 3,206.

Spergel 3,340.

Spergelfrön 5,85.

Spergula maxima 3,340.

Spermaceti 3,576, 5,224,

5,266, 5,290.

Spermwhale (kaskelot)

3,576.

Spetsar 6,469 o. f. ;
—

från Bayeux A 6,471;—nederländska 6, 2 6 8 ;— olika slag 6,4 73 ;
—

tillverkning 6,468 o. f.

;

— venezianska 6,268.

Spetsbergen, magnetiska
observationer 2,456;
— sekundpendellängd

2,103; — sjöfågelsjagt

3,592; — sal- och
hvalrossfångst 3,585,

3,588; — vattnets

temperatur 3,510.

Spetsbergsexpedition,

svensk 1861 3,588.

Spetsbågar (bygn.) 1,245.

Spetsbågshvalf (bygn.)

1,321.

Spetsglans (svafvelanti-

mon)4,13, 4,184, 4,678;
— användning 4,186.

Spetshammare 3,21.

Spetshår på pelsverk

3,493.

Spetsknypplerska i Ba-
yeux A 6,471.

Spetskulor (art.) 6,43;— gjutning A 4,130;— vigt 6,52.

Spetsmejsel (träsnid.)

6,284.

Spetsning (nåltillv.)

6,181.

Spetsnätsmaskin 6,4 68.

Spetspatroner (svarfstol)

6,310.

Spetsring (knappnåls-

tillv.) 6,190; — (spik-

tillv.) 6,171.

Spets stickel (träsnid.)

1,613.

Spetsstål (svarfn.) A
6,312.

Spetsverk (qvärn) 5,24.

Spetsväfstol 6,47 3.

Spett 3,20, 3,21.

Spexeryd (Småland),

brunsten 3,98.

Speyer, dom 1,238, A
1,239.

Speyer, Johann v. (bok-

tryckare) 1,544.

Spezzia, marmor 3,48;
— telegrafkabel 2,438.

Sphaerolobus stellatus

5,237.

Sphagnum 3,169.

Spiegeleisen, se Spegel-

tackjern.

Spiekeroog (Preussen),

koljefiske 3,569.

Spielmann (anläggare af

Englands första pap-

persbruk) 1,443.

Spik, tillverkning A
6,145, 6,166 o. f.; —
valsad A 6,168; —
jfr Maskinspik.

Spikjern 4,100.

Spikklippningsmaskin A
6,169, 6,170; — ske-

matiskt framstäld A
6,170.

Spikklubba (växt) 5,14,

5,105, 5,237, 5,239.

Spikmaskin 6,168 o. f.

Spikolja 5,299,

Spiksmedja, inrättning

6,166.

Spiksmed]eugn A 6,166.

Spiksmidesmaskiner 6,9.

Spiksnitt, olika A 6,168.

Spikvalsverk A 6,16 7.

Spillning, gödningsämne
3,317.

Spilträn 3,437.

Spina, Alessandro di

(glasögonens uppfin-

nare) 2,10, 2,323.

Spindel (svarfstol) 6,309

;

— (urtillv.) 6,222,

6,224; — jfr Snäcka.
Spindeldocka (maskin-

svarf) 6,2 9.

Spindelgång (urtillv.)

6,225.

Spindelhufvud (svarfstol)

6,310.

Spindelkrabbor 3,566.

Spindellappar (urtillv.)

6,222.

Spindelur, verket A
6,223.

Spindelvaskverk 4,63.

Spinell 3,236, 3,247,

4,321, 4,329; — kri-

stallform A 3,238.

Spinellbetning (färgn.)

5,507.

Spinett (musikinstr.)

2,492.

Spinnbanor (repsl.) 6,4 o 9

.

Spinnerier, de första me-
kaniska 6, 3 7 5 ;— sven-

ska 6,403.

Spinnhjul (repsl.) 6,408.

Spinning 1,82, A 6,347;— af repslagerivaror

6,408; — af rulltobak

A 5,121; — af tarm-

strängar
v
6,554; —

-

förlopp 6,367 o. f.; —
historik 6,348 o. f.

;

— hufvudoperationer

6,375; — råämnen
6,351.

Spinning jenny (spinn-

maskin) 6,37 3.

Spinnmaskin 6,4 ;— Ark-
wrights A 6,372; —
jfr Cylinder-, Jenny-,

Jennyspinn-, Mule-,

Watermaskin.
Spinnredskap, svenska

6,403.

Spinnrock, Jiirgens' A
6,370; — med dub-
belt snöre 6,371.

Spiral till knappnålshuf-

vuden 6,190.

Spiralfjäder på bramalås

A 6,158; — på gevär

6,88; — på ur A
6,224, 6,243.

Spiralhyfvelsmaskiner

6,289.

Spiralpressar 6,383.

Spirito, San (kloster i Sie-

na), altarstycke 4,363.

Spiritus salis fumans Li-

bavii (tennklorid) 4,14

;

— sulfuris 4,561; —
vini 5,149.

Spirkristall 3,259.

Spiror, se Mastspiror.

Spis (boktr.) 1,564.

Spisel 5,359; — från 17:e

årh. A 5,360 ; — Rum-
fords 5,359, A 5,361.

Spitame (egypt. längd-

mått) 2,25.

Spix (naturforskare) 1,7 7.

Spjell 5,369.

Spjelved 3,437; — ut-

förd från Sverige 187 L

3,458, 3,460, 3,461.

Spjut 1,84; — fanneg-

rernas A 1,103; —
från Nya Kaledonien
A 1,100; — jfr Lans.

Spjutspets af flinta, från

Halland A 1,94.

Splintved 3,431.

Splitsning af tåg 6,416.

Spode (porslinstillverka-

re) 4,390, 4,393.

Spole, se Skottspole.

Spolmaskin 6,427, 6,428.

Spolning (väfn.) 6,427,

A 6,428.
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Spolrock A 6,426, 6,427,

6,428.

Spoltråd (symaskin)

6,486.

Spork, valdhornets infö-

rande i Tyskland
2,524.

Sporrar (rustn.) 6,115.

Sprachendorf (Schle-

sien), åskväder 2,360.

Spreadingmaskin, se

Yaddmaskin.
Spricka (stålpennstillv.),

anbringande A 6,210.

Sprickporslin 4,351.

Spridningslins 2,262.

Spridningspunkt, kon-
kava linsers 2.263.

Springbrunn A 2,185,

3,77, 3,213.

Springfield (Nordameri-
ka), vapenfabrik 6, 1 3

.

Springfjädrar (vagnm.)

6,326.

Sprit, användning i kemin
4,50; — beredning

5,148 o. f.; af

ris, hästkastanj, hvit-

betor m. m. 5,158 o. f.

;

— olika slag 5,226;— rektifikation 5,15 7.

Spritdrycker 4,6.

Spritfernissa 5,412.

Spritjäsning 5,141; —
biprodukter 5,146.

Spritlacksfernissa 5,413.

Spritlampa 4,49 ;
— Ber-

zelius' A 5,317.

Sprittermometer 2,550.

SprittillverkningA 5, 1 3 9

.

Sprudelsten 3,39.

Sprudlar 3,7 7.

Sprund (stålpennstillv.)

6,208.

Sprutflaska A 2,209.

Sprutor 6,8;— jfr Brand-,

Kärrspruta.

Sprutslangar 6,452.

Språk som samfärdsme-
del 1,124; — upp-

komst 1,30; — jfr TT-

niversalspråk.

Språkmaskin 6,240.

Språkrör 2,464, 2,465.

Språkrörsledningar

2,407.

Språkstammen, indoger-

maniska 1,15.

Språng (väfn.) 6,424.

Sprängkol 4,533.

Sprängkulor 4,642.

Sprängning (bokb.) 6, 5 1 9

;

-— (glastillv.) 4,53 3;— med krut 3,23.

Sprängningsarbete, Ram-
melsberg A 3,142.

Sprängolja, se Nitrogly-

cerin.

Sprängsats (art.) 6,7 3.

Sprängämnen 4,642; —
relativ explosionsför-

måga 4,646.

Spränklor (småfågels-

fångst) 3,489.

Sprödglaserz, se Melan-
glans.

Spunsilke 6,365.

Spådomskonst, uppkomst
1,137.

Spånadsslöjd, svensk

6,403.

Spånadsväxter 3,32 5,

3,336, 6,334.

Spårvagnar 6,333.

Spårvexlar (jernväg) A
1,428.

Späck af hval 3,582.

Späckhuggare 3,574.

Späckskyfflar för hval-

fångst 3,578, 3,582. |

Spännare (väfn.) 6,42 6,
|

6,4 2 7>.
|

Spännbjelke (bygn.)
|

1,324.

Spänne, etruskiskt A !

6,255.

Spännen af brons, kel-
j

tiska och germaniska
\

A 6,251.

Spänningskedja, elek-

trisk 2,368.

Spänninrättning (väfn.)

6,422.

Spännverk (bygn.) 1,324.

Spänstighet 2,2, 2,12,

2,17; — jfr Elasti-

citet.

Spärr (kanon) 6,74.

Spärrhjul (maskinsåg)

6,287.

Spärrinrättning (grufbr.)

3,127, A 3,128, A
3,129.

Spärrklinga (lås) 6,153.
i

Spärrklinka (pendelur) i

2,96.
|

Spärrning (boktr.) 1,559,
j

1,564. I

Spökdansen (Choirgaur)
|

vid Salisbury A 1,17 9,
|

1,181.
"

|

Spön 6,334. i

Spörlin (tapetfabrikant)
j

5,543.
i

Spörlin & Zimmermann, !

tapetfabrik 5,549. I

Squares 1,373.
j

Stabilitet 2,7 6.

Stadelmann, se Merkel-

bach.

Stadium (mått) 2,2 5.

Stadier (kautsjufabri-

kant) 5,4 21.

Stadsanläggningar 1,335,

A 1,365.

Stadsarkitekter 1,319.

Stadsbild från 14:e årh.

A 1,367.

Stadsmilis 6,40.

Stadsplaner, nya finska

1,374 o. f.; — Jyväs-

kylä A 1,377; — Lo-
visa A 1,375 ;

— Var-
berg A 1,378 ;

— Vasa
(Nikolaistad) A 1,3 7 6.

Stadtberge (Westphalen),

koppar 4,198.

Stadtmannia australis

3,455.

Stael von Holstein, se

Holstein, Stael von.

Staffa, basaltgrotta 3,35.

Staffordshire, jern 3,8 9;— lerkärlsfabriker

4,385, 4,386.

Stafkyrkor 1,304.

Stafvelseskrift 1,492,

1,496.

Stahl (kemist) 4,21,

4,150, 5,141; — för-

bränningsteori 4,18,

4,19, 4,21, 4,22, 4,23.

Stainer (fiolbyggare)

2,514, 2,517, 2,518.

Stainsborough (J. Bra-

mahs födelseort) 6, 1 5 G

.

Staket 6,296.

Staksillmånacl 1,135.

Stalaktiter 1,9.

Staleybridge (Manche-
ster), bomullsblekning

5,461.

Stall (musik, instr.) 2,4 9 9

.

Stalsberg, Lidt av skov-

industrien 3,451.

Stam 1,128; — jfr Folk-

stam.

Stambanor, Sveriges

1,432.

Stambul, se Byzantium,
Konstantinopel.

Stamnos (grek. kärl)

4,346.

Stamp (blecksl.) 6,19 7.

Stampfer, stroboskopiska

kort 2,285.

Stampqvarn 6,358.

Stampvalkar (väfn.)

6,465.

Stampverk 6,9; —
(bergsbr.) 4,64; —
(papperstillv.) 1,449.

Stamsnitt (vinodl.) 3,356.

Stan (tenn) 4,240.

Standar 6,106.

Stangenberg (bokbinda-

re) 6,511.

Stanhope (lord), metod
vid stereotypering i

gips 1,588, 1,589.

Stanhopepress A 1,570,

1,571, 1,572.

Stanhopes (mikrografier)

4,624.

Stanniol 4,248; — jfr

Tennfolium.
Stannum (tenn) 4,39,

4,240.

Stans (spiktillv.) 6,170.

Stansmaskin (spiktillv.)

6,173.

Stansning (juvelerark.)

6,274.

Stapel, Voltas 2,369, A
2,37 0; — Zambonis
2,370.

Staritza, se Vladimir
Staritza.

Stassfurt, beredning af

kalisalter 3,321, 4,47 0,

4,474; — saltverk

3,205, 3,222 o.f., 3,282,

3,288, 3,315, 4,452.

Staterna, Förenta, bergs-

brukets alstringsvärde

3,164; — bomullsför-

brukning 6,357; —
grafkullar 1,179, 1,182;— jerntillverkning

4,139; — jernvägar

6,597;— koppar4,192;
— tryckta tyg 5,535;— träslag 3,456; —
jfr Amerika, Nord-

|

amerika.

I
Statik (jordbr.) 3,321.

|

Stationsbygnader 1,428.

j

Stationshus 1,429.

|

Statius (skald) 4,596.

|

Statstryckeriet i "Wien,

|

se Wien.
! Statsvagn, ostindisk A
i

6,329.

Statybrons 4,203.

Statygjutning 4,211 o. f.

Statymarmor 3,43, 3,45,

3,46.

Staub & Komp., arbetar-

bostäder 1,350.

Staudinger (fysiker)

2,169.

Stavanger, sillfiske 3,55 7.

Stazzema, marmorbrott

3,45.

Stearin 5,266.
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Stearinljus 5,286,5,287;
— ljusstyrka 5,356;
— tillverkning 5,2 7 8,

5,279.

Stearinsyra 4,444, 4,642,

5,15, 5,266, 5,268,

5,279, 5,284.

Stearopten 5,298.

Steckhelrne (hjelmar)

6,116.

Steele (Preussen), sten-

kolsbrytning 3,189.

Steen, målningar på fa-

jans 4,3 7 3.

Steenstrup (fornforska-

re) 1,11.

Stefanskyrkan, se Wien.
Steg (boktr.) 1,561; —

(lervarutillv.) 4,414.

Steg (mått) 1,136, 2,26.

Stege (Möen), lerkärl från

stenåldern A 4,340,

4,341.

Stegerset (bygn.) 1,356.

Stegfart (grufbr .) A 3, 1 2 2

.

Steghjul (urtillv.) 6,218,

6,221.

Steiermark, arsenikät-

ning 5,232; — glas-

tillverkning 4,496; —
krommalm 4,67 2; —
speiskobolt 4,168; —
ståltillverkning 4,121;— vindrufvor 5,169.

Stein (Baiern), blyerts-

pennor 4,685.

Stein (Österrike; Redten-
bachers födelseort)

6,14.

Stein, A. (pianofabri-

kant) 2,495, 2,496.

Stein, J. A. (orgelbyg-

gare) 2,495, 2,501.

Stein, Nanette, se Strei-

cher.

Stein, v. (statsman) 3, 2 8 .

Steinbach (Baiern), lek-

sakstillverkning 6,319.

Steinbach, E. v. (arki-

tekt) 1,261, 1,291.

Steinberg, fynd af sten-

vapen 1,96.

Steinbruchvin 3,35 7.

Steinheide (Baiern), lek-

sakstillverkning 6,319.

Steinheil (fysiker) Tb.

2, 2,14, 2,234, 2,252,

2,257, 2,269, 2,304,

2,311, 2,418, 2,423,

2,447; — och Kirch-

hoff, spektroskop A
-. 2,252.

Steinway & Son, piano-

fabrik 2,49 7.

Stekning af kött 5,25 3.

Stelluti (naturforskare)

2,325.

Stelor (bygn.) 1,219.

Sten, de visas 3,235, 4,7,

4,11; — indisk 5,492;— konstgjord 4,440;
— litografisk 1,658,

1,660, 1,661, 3,40,

4,621;'— lydisk 2,450,

3,57; — porös 4,439;
— värmeledare 2,54 9.

Sten (fajansfabrikant)

4,402.

Sten Sture, se Sture.

Stenarbetare 6,5 60.

Stenarter, se Bergarter.

Stenbanor 1,394.

Stenberg (kemist) 5,159.

Stenbock 1,11, 3,467,

3,498.

Stenbrott, underjordiska

3,2 7; Paris A
1,380, 3,27.

Stenbrytare, verktyg och
arbetssätt 3,20 o. f.

Stenbrytningsredskap A
3,21.

Stendösar 1,95, 1,294.

Stenek 1,1 1.

Stenfolket 1,4 91.

Stenfynd 3,104.

Stenget 3,481.

Stengods 4,339, 4,421;
— jfr Lervaror.

Stengodskärl, tyskt, från

16:e årh. A 4,360; —— från 16:e eller 17 :e

årh. A 4,3 61.

Stenhuggare 1,3 31.

Steninge herresäte (Up-

land) 1,312.

Stenkar (qvarn) 5,2 6.

Stenkast (mått) 1,136.

Stenkistor (bygn.) 1,180.

Stenklöfver 3,340.

Stenknifvar från stenål-

dern A 1,8 9.

Stenkol 3,15, 3,178,

3,183, 4,6; — använd-
ning 4,82, 4,111,4,145,

5,159, 5,327, 5,359;
— beskaffenhet 3,175

;

— brännvärde 3,192,

3,440; — råa 4,105;— sammansättning

3,192;— skånska 3,15,

3,181, 3,191, 3,192;
— statistik 3,190 ;

—
uppfordring i Skotland

A 3,124; — uppkomst
3,171, 3,175; — värde-

mätare 1,16 6, 6,592.

Stenkolsaska 3,320.

Stenkolsbrytning 3,183

o. f. ; — historia 3,185

o. f.

Stenkolsflora, växtbilder

A 3,173, A 3,174, A
3,175, A 3,176, A
3,177, A 3,179, A
3,180.

Stenkolsnötser 3,178 o.

f., 3,191.

Stenkolsformationen

3,14, A 3,17, 3,181.

Stenkolsgas 5,345.

Stenkolsgrufva, anord-

ningar 3,185; — gruf-

brand 3,194 o. f.; —
ideel genomskärning

3,183, A 3,184; —
p elarbrytning 3,116,

3,189.

Stenkolsnafta 3,350.

Stenkolsolja 5,432.

Stenkolstiden, skogskärr

A 3,177.

Stenkolstjära 5,329,

5,332; — användning

1,168, 5,350, 5,498; —
sammansättning 5,350.

Stenkolsverk, Höganäs
A 4,407.

Stenkretsar 1,180, 1,181.

Stenkärl, se Krukmakar-
gods.

Stenkärna, borrad, af-

brytande med kiltången

A 3,6 7; — —
•
inne-

hållande lerskiffer med
växtaftryck A 3,68.

Stenläggning 1,389.

Stenman, A. (fajansmå-

lare) 4,403.

Stenmurar,Nordamerikas
fornbygnader 1,182.

Stenmård 3,487.

Stenograf! 1,512 o. f.;

—
• lärobok af Bessau

1,515; — tabell 1,517.

Stenpapp 6,494, 6,495.

Stenpelare (bygn.) 1,180

;

— (grufbr.) 3,2 7.

Stenredskap, se Sten-

saker.

Stens bruk (Östergöt-

land), tunnel A 1,410.

Stensaker (stenredskap),

amerikanska A 1,88

o. f. ; — fyndorter

1,87 ;— nordiska 1,93,

A 1,94; — polerade,

tillverkning A 1,92;
— slipning och pole-

ring, redskap A 1,91;— tillverkade medelst
slipning A 1,90.

Stensalt 3,15.

Stensaltslager 3,204.

Stensholm (pappersbruk)

1,472.

Stensimpa A 3,595.

Stenslipning (juvelerark.)

6,267.

Stensyllar 1,426.

Stensågar 6,139.

Stensättningar 1,295.

Stentaflor, Moses' 1,437.

Stenteknik 1,91.

Stentryck, se Litografi.

Stenvapen A 1,96.

Stenväg 1,394.

Stenzel (porslinsarbeta-

re) 4,380.

Stenåldern 1,87 o. f.; —
bygnader 1,294; —
lerkärl A 1,295, 1,296,

A 4,340, 4,34:1.

Stephanus, Henricus, se

Etienne.

Stephens, alizarinbläck

5,536.

Stephens, S:t (Cornwall),

kaolin 4,384.

Stephenson, G. (ingeniör)

1,396, 1,397; — loko-

motiv A 6,5, 6,6; —
Stephenson och hans
första lokomotiv A
2,592.

Stephenson, R. (ingeniör)

1.289, 1,397; — bro-

bygnader 1,418, 1,423.

Steppkatt 3,497.

Steppvinruta 5,490.

Sterculia acuminata5,85;
— macrocarpa 5,85.

Stercutius (landth. hist.)

3,277.

Stere (kubikmått) 2,37.

Stereokromi 4,544.

Stereoskop A 2,27 7,

2,289 o. f.

Stereoskopapparat, att

fälla ihop A 2,293;— princip A 2,292.

Stereoskopbilder A
2.290, A 2,291.

Stereoskopprismer A
2,292.

Stereotypgjuterier, sven-

ska 1,602.

Stereotypi 1,587 o. f.

;

— historia 1,588; —
Sverige 1,602.

Stereotypplattor 1,580,

2,383.

Sterlett (fisk) 3,600.

Sterrometall 4,221.

Stetten (Wiirtemberg),

saltgrufva 3,222.
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SStettin, cement 4,440;
— lervarutillverkning

4,396.

Steyr (Österrike), gevärs-

tillverkning 6,92.

Stibium (antimon) 4,39,

4,183.

Stick (vinsjukd.) 5,17 8.

Stickel, se Grafstickel.

Stickelbärssten 3,252.

Stickelförare (reliefkopi-

eringsmaskin) 1,680.

Stickelhus (svarfn.)

6,314.

Stickelhår (hattm.) 6, 5 4 .

.Stickgarn 6,398.

Stickhvalf (bygn.) 1,3 21.

-Stickhäfvert A 2,186.

•Stickmaskin (metallarb.)

6,28, 6,34, 6,173.

-Stickning (sockertillv.)

5,68.

.Stickningsarbeten 6,35.

Sticktyg 1,108.

Stickvapen 6,104.

Stieglitz (konsthistori-

ker) 1,281.

Stier (arkitekt) 1,282.

Stift (bot.) A 2,332.

.Stift, tillverkning 6,166,

6,531; — jfr Metall-,

Sko-, Tapetserar-,

Tråd-, Tändstift.

Stiftmaskin, sedd ofvan

ifrån A 6,171.

Stiftshyddan i Jerusa-

lems tempel 1,212.

Stifttändning 4,649.

Stigare (grufbefäl) 3,138.

Stigbygel, drifvet och
ciseleradt arbete A
6,118; — Tippo Sa-

hibs A 6,109.

Stiglmayer (konstgjutare)

4,218.

Stigmarier (fossila väx-

ter) 3,175.

Stigrör på brandspruta

2,210; — på tryck-

pump 2,196.

Stil, angelsachsisk 1,232;— anglo-normandisk

1,252; — arabisk

1,245, 1,248, 4,357;
— byzantinsk 1,2 33,

1,245, 1,276, 6,248,

6,249 ; — cinque-cento

6,248, 6,250 ;
— egyp-

tisk 1,198, 6,248; —
etruskisk 6,249,6,509;— fenicisk 1,210 o. f.

;

— florentinsk (firen-

zisk) 1,270; — gotisk

1,245, 1,254 o. f.,

1,281, 1,282, 1,285,

1,302. 6,248, 6,249;
— — stol A 6,299;
— grekisk 1,216 o.

f., 1,281, 6,248,6,249;
— islamitisk 1,2 51,

1,282; —- lombardisk

6,2 50; — morisk (mu-
hamedansk, saracensk)

1,246, 1,267, 3,20,

6,249, 6,250; — mu-
hamedansk, se mo-
risk ;

— normandisk

6,250; — pompejansk
1,281; — romansk
1,231, 1,252, 1,263,

1,302,6,248,6,250; —
romersk 1,245,6,248;
— saracensk, se mo-
risk ;

— senromansk
1,236, 1,300;— spansk-

morisk, lergodsutsiring

4,35 7; — jfr Byg-
nadsstil, Style.

Stil (boktr.) 1,550 o. f.

;

— gjuten 1,526; —
hebreisk 1,545; — la-

tinsk, se Antiqva; —
stående 1,589.

Stile, Louis XIV, vägg-

dekoration A 5,548;— Louis XYI A 1,280,

A 1,281; por-

trättram A 6,27 4; —
— tapettillverkning

5,544; — — väggde-

koration A 5,546; —
néogrec 1,286 ;

— nou-

veau-grecque 5,544.

Stile (ritstift) 4,684.

Stilgjutare 2,38 3.

Stilgjuteri A 1,55 6.

Stilgjuterier, svenska

1,602.

Stilgjutning 1,539, 1,554

o. f.

Stilgjutningsmaskin A
1,555.

Stilgrader, olika, sam-
manställning A 1,553.

Stilkast (boktr.) 1,558.

Stilmassa (boktr.) 1,555.

Stimmerkulla (Nerike),

qvarts 4,544.

Stincus marinus 5,22 3.

Stingplåt (symaskin)

6,485.

Stinkkalk 3,39, 3,197.

Stinksten, se föregående.

Stirling, varmluftsmaskin

2,599.

Stirr (lax) 3,5 9 8.

Stiva (del af rom. plog)

3,298.

;

Stjelpugnar (jerntillv.)

|

4,ii6, A 4,117, 4,ii8,

;

4,129.

! Stjernfall 2,459, 2,559.

;
Stjernhjul (qvarn) 5,26;— (urtillv.) A 6,22 2.

Stjernhvalf (bygn.) 1,245,

A 1,262, 1,321.

Stjernordningar 2,313.

Stjernpress, litografisk

1,656, A 1,658.

Stjernsafir 3,247.

Stjerntöcken, se Nebu-
losor.

Stjerthammare (tenn-

smidn.) 4,248.

Stockar (blecksl.) 6,197
;— (grufbrytn.) A 3, 1 3

.

Stockes (fysiker) 2,250.

Stockfiol 2,515.

Stockfisk 3,560, 3,562.

Stockholm, Adolf Fre-

driks kyrka A 1,310;

orgelverk 2,544

;

— arbetarbostäder

1,352; — Barclayska

och Warodellska hu-

sen 1,312; — Berg-

sund 6,16; — bok-

binderi 6,510; — bok-

tryckarkonst 1,596 o.

f. ; — Bondeska palat-

set 1,312; — central-

stationen 1,433; —
Ekmans snickeriaktie-

bolags fabrik 6,2 95; —
Finska kyrkan, orgel-

verk 2,544; — färg-

tillverkning 4,680; —
gaslysningens införan-

de 5,326; — gevärs-

förråd 6, 1 3 ;
— Gröna

Lund 1,305 ;
— Gustaf

Adolfs staty 3,31; —
Heleneborg 4,643; —
Jakobs kyrka, orgel-

verk 2,544; — jern-

bron öfver Riddar-

holmskanalen 1,433;

öfver Söderström

1,433; — kakelugns-

tillverkning 4,404,

4,40 6; — Karlsviks

fabriksbygnader A
1,361 ; — Klara kyrka,

orgelverk 2,544; —
klädesfabrikation

6,47 5; — Kungsholms
kyrka, orgelverk 2,544;— Köttorget 1,433 ;

—
Ladugårdslandskyr-
kan, orgelverk 2,544;— leksakstillverkning

6, 3 1 9 ;
— Maria kyr-

Register till Uppfinningarnas bok, banden 1— 6.

ka, orgelverk 2,544;— Marieberg, se Ma-
rieberg; — national-

museet 1,312; — —
maj olikasamling 4, 3 6 5

;

— Norrbro 3,31; —
Norstedt & Söners

trycksal A 1,600; —
Nybodatunneln A
1.409, 1,410, 1,432;
— orgelverk 2,544 ;

—
packhuset 1,312; —
Petersénska huset

1,309; — pianofabri-

kation 2,497; — sarn-

manbindningsbana
1.410, 1,433; — se-

kundpendelns längd

2,10 3; — sekundpen-
delplanets vridning

2,102; — sidenfabri-

ker 6,475; — skogs-

institutet 3,465; —
skärgård, optiska tele-

grafer 2,407; — slot-

tet 1,310; gamla
1,304 ;— slottskyrkan,

orgelverk 2,544; —
slussen 2,204; — —
gamla 6,15;— Storkyr-
kan, orgelverk 2,544;— teknologiska insti-

tutet A 1,311, 1,312;— telegraf 2,405,

2,437, 2,448; — to-

baksplanteringar vid

5,128; — tunneln un-
der Södermalm 1,409,

1,410, 1,432; — Ty-
ska kyrkan, orgelverk

2,544; — varfvet,

stora 6,16; — vatten-

ledning A 2,203, 2,204;— jfr Sverige.

Stocklack 5,400.

Stocksax (blecksl.) 6,198.
Stocksåg 3,420.

Stockton-Darlingtonba-

nan 1,396, 6,6.

Stockverk (grufbr.) 3, 1 3,

4,242.

Stockverksbrytning

3,113, 3,117.

Stodard (pianofabrikant)

2,496.

StofEering (hattm.) 6,5 43,

6,546.

Stoftlåda 1,640.

Stoftmeteorer 3,516.

Stofttapete/ 5,543; —

-

veluterade 5,571.

Stofva (bygn.) 1,355.

Stoke-upon-Trent, ler-

kärlsfabriker 4,387»

10
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4,394; — minnesvård;
öfverWedgwood4,390.

j

Stol i gotisk stil A 6,299.

Stolar från l5:e årh.

6,297; — uppkomst!
1,264.

j

Stolberg, zinkblendets

tillgodogörande 4,158;— zinkmalmsfyndig-
heter 4,153.

Stoliar (grufbr.) 3,10 9, i

3,110, 3,111 ; — mund-
|

loch A 3,108.
j

Stolpar (väfn.) 6,424. |

Stolpen (Sachsen), basalt- i

berg 3,35.
|

Stolze (stenograf) A
|

1,515.
|

Stomjölk, rusdryck 1,45.
|

Stomme på vertikalborr-
j

maskin 6,32.
j

Stone ware (stengods)

4,392.

Stonehenge 1,180; -

vid Salisbury A 1,179,

1,181.

Stoppani, areometer 2,90.

Stoppinne på kanon 6,61.

Stopptoner (musik) 2,525.

Storax 1,46, 5,406.

Storboskap 3,364.

Storbritannien, befolk-

ning 1,143; — bergs-

handtering (statist.)

3,164, 3,165; — bom-
ullsforbrukning 6,35 7

;— engelska ridtyg

6,528; — — själar

6,451; — — skinn

6,438; — får (statist.)

6,35 3 ; — humleodling

5,135; — hästraser

3,373 o. f.j — jern-

tillverkning (statist.)

4,139;— jemvägsstati-

stik 6,597 ;
— kaffeför-

brukning 5,84; — lax-

fiske 3,598; — malm-
brytning 4

;
2 2 6 ;

— ma-
skinarbetarnas antal

6,36; — masugnar

4,105; — mattväfnad

6,455; — papperstill-

verkning 1,47 6; — —
i äldre tider 1,443; —
sillfiske 3,556 ;

— sten-

kolsafkastning 3, 1 9 1

;

— teförbrukning 5,94

;

— torneringshjelm A
6,113; — tygtryck

5,534;— ullafkastning

och förbrukning (sta-

tist.) 6,353; — vapen
från 12:e årh. 6,104,

A 6,105; — jfr Eng-
land, Skotland.

Storhertigens af Tosca-

na diamant A 3,245,

3,246.

Storjagt 3,47 6.

Storkar, träsnitt af Biirk-

ner A 1,616.

Storkfett 5,22 7.

Storkyrkan (Stockholm),

orgelverk 2,544.

Storlek, föremåls sken-

bara och verkliga

2,280.

Storm den 2 december
1867, synoptisk karta

öfver A 3,522.

Stormar 3,518 o. f.

Stormcentrum 3,522. !

Stormfågel 3,592.

Stormhatt (rustn.) 6,115, i

6,116, 6,118.
|

Stormhatt (växt) 5,22 9,
j

5,237, 5,239.
j

Stormvarningssystem.

3,528.

Storsjön, bergformatio

ner vid 3,14.

Stortorsk 3,566.
\

Storverksträd 3,421.
j

Stosshärd(bergsbr.)4,6 7,

A 4,68, 4,69.

Stourbridge (England),

glashytta 4,491 ; — te-

geltillverkning 4,394.
j

Stout, double brown
5,198.

Stowen, D. van (koppar-

stickare) 1,631.

Stowmarket (England),

bomullskrutstillverk-

ning 4,639.

Strabo (geograf) 1,14 7,

1,150, 2,10; .

— om
kräpp som färgämne

5,488; — om mång-
färgade tyg 5,518; —
om saffran 5,495.

Strachey, beskrifning öf-

ver Englands kolgruf-

vor 3,186.

Sträck (arkitekt) 1,282.

Sträck (målare, samme
som föregående ?)

5,544.

Stradivari (fiolfabrikant)

2,514.

Straitstin (malakkatenn)

4,240.

Strand, P. Z. (orgelbyg-

gare) 2,544.

Strass 4,486, 4,509.

Strassburg, boktryckar-

konst 1,530, 1,545;

— fajanstillverkning

4,366; — Gutenbergs-

statyn 1,534, A 1,536;
— munstern A 1,256,

1,261, 1,291; — —
glasmålningar 4,538;
— — uret 6,214, A
6,215; — papiers lis-

sés 5,552; — terpen-

tin 3,449, 5,404; —
tobaksfabriker 5,128.

Strassburgterpentin

3,449, 5,404.

Strategi 6,39.

Strebebau, se följande.

Strebebrytning 3,113,

3,116.

Streckdammar (fiskodl.)

3,595.

Strecken (karpyngel)

3,595.

Streicher, pianofabrik

2,495.

Strelitzer 6,105.

Strengnäs, domkyrka
1,303 ; orgelverk

2,544.

Stridsbila, rysk 6,105.

Stridshäst, pansarbekläd-

nad 6,118.

Stridsklubba, rysk 6,10 5,

A 6,10 7; — turkisk

A 6,108.

Stridsyxa, indisk-muha-

medansk A 6,109; —
ny-kaledoniskA 1,100

;

— rysk6,105, A6,107;
— Schamyls A 6,108

;— turkisk A 6,108.

Strikes 6,580.

Striler (Norge), laxfångst

3,597.

Strohfiedel (harmonika)

2,483.

Stromer, Ulmann (an-

läggare af pappers-

bruk) 1,443.

Stromeyer (kemist) 4, 1 6 5

.

Stromö (Norge), sillfiske

3,557.

Strontian 4,44, 4,445.

Strontium (metall) 2,256,

4,39, 4,445.

Strumplumpor 6,353.

Strumpor 6,362; — garn
i 6,388.

;
Strumpväfvargarn 6,398.

I Strutsar som dragdjur

j

6,325; — till djurfäkt-

i ningar 3,366.

Strutt och Need, spin-

\
neri i Derby 6,374.

\

Struve (astronom) 2,36.

;

Stryknin 3,485, 3,492,

5,14, 5,138, 5,198 T

5,239.

Strykning, bergarters

3,138.

Strykstickor, congreve-

ska 4,582 ; — jfr Tänd-
stickor.

Stråhattar 6,338; — ita-

lienska 6,341; — jfr

Halmhattar.

Stråhle, D. (orgelbyg-

gare) 2,544.

Stråhle, P. (orgelbygga-

re) 2,544.

Stråkcittror 2,491.

Stråke, se Fiolstråke.

Stråkinstrument, grund-
toner och öfvertoner

2,518; — historia

2,511 o. f.

Strålar, kemiska 2,246 ?— jfr Ljusstrålar.

Strålbrytning 2,2; —
glasets 4,484.

Stråle, N. W. (justitieråd)^

Rörstrands porslinsfa-

brik 4,400.

Stråperlor 4,525.

Sträck, morkullans 3,490-

Sträckare (glastillv.)

4,515.

Sträckhufvud (spinn.) A
6,381.

Sträckjern (garfn.) 5,449-

Sträckmaskin (spinn.)

6,381, A 6,382; —
delar A 6,394.

Sträckning (spinn.) 6, 3 6 5 y

6,376, 6,379.

Sträckrum (glastillv.)

4,515.

Sträcksten (glastillv.)

4,515.

Sträckugn (glastillv.)

4,501, 4,515.

Sträckverk (kardmaskin)

6,379.

Sträfpelare, från domen
i Amiens A 1,259;

—

'

på bordsben 1,265.

Sträfpelarsystem (bygn.)

1,318.

Sträfva (bygn.) 1,324.

Sträfvor (möbler) 6,299.

Sträng, svängande A
2,467.

Strängar, spända, sväng-

ningsknutarnas upp-
komst A 2,470; — jfr

Gitarr-, Mandolin-, Me-
tall-, Piano-, Tarm-
strängar.

Stränghållare (fiol) 2,516.

Strängtillverkning 6,553*
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Strängtrådar 0,553.

Ströblått 4,171.

Ströhemtning (skogssk.)

3,406.

Strökastare (spinn.)

6,389.

Ström, I. A. af, förtjen-

ster om skogshushåll-

ningen A 3,464, 3,465.

Strömmar, elektriska

2,367, 2,368; — —
inbördes verkan A
2,391, 2,392; — —
inflytande på magnet-
nålen A 2,389; — —
kemiska verkningar

2,37 7 o. f. ; rikt-

ning 2,369; rö-

relse och motstånd

2,374; — — sönder-

delande vattenA 2, 3 7 8

;

verkningar 2,37 3

o. f. ; — eqvatorial-

3,513; — hafs- 3,511;

t

— inducerade, se In-

duktionsströmmar; —
luft-, se Yinddrag; —
polar- 3,513; — un-

dervattens- 3,514.

Strömomkastare (telegr.)

2,421.

Strömsbro bomullsfabrik

(Gestrikland) 1,351.

Strömsholm (pappers-

bruk) 1,472.

Strömvändare på rota-

tionsapparat 2,395 ;
—

— Clarks A 2,396.

Ströplysar (spinn.) 0,38 9.

Strösand 3,284.

Stubbrytare, se följande.

Stubbrytningsmaskin

3,420, A 3,421, A
5,353.

Stubin 4,649.

Stucco (gipsmarmor)

4,445.

Studsare (gevär) 6,82;— schweiziska kulor

A 6,84.

Studsare, se Pendyl.

Stuffmalm 4,61.

Stuga (bygn.) 1,354.

Stukning, myntplattars

A 4,284.

Stukningsprincip, se

Kompressionsprincip.

Stiller (arkitekt) 1,312.

Stupa (ind. helgongraf)

1,192.

Stupränna för virkes-

forsling3,423,A 3,424.

Sture, Sten, den äldre

(grufbr. hist.) 3,89.

Sturm (fysiker) 2,32 6.

Sturm, H. (bergsbruks-

idkare) 3,89.

Stuterier 3,376; — Sa-

lonios 3,37 0.

Stuttgart, färgarskrå

5,483; — konstmöbler

6,3 05; — papier-ma-

chévaror 6,4 99.

Stybbestock (kolmila) A
3,447.

Stybbkammare (jern-

tillv.) 4,10 7.

Styckketting (väfn.)

6,454.

Styfhäftning (bokb.)

6,505.

Styfkjortlar 1,80.

Styfning (hattm.) 6,543.

Style rayonnant 4,366,

A 4,367.

Stylografi 1,646, 2,384.

Stylus 1,437.

Styraceer 5,401.

Styrelsen för statens

j ernvägstrafik 1,432;— öfver statens jern-

vägsbygnader 1,432.

Styrning (kanon) 6,53.

|
Styrningar (stäfskär-

ningsmaskin) 6,295.

Styx (myntets hist.) 2,26.

Ståhlberg, L. F. (stål-

varufabrikant) 6,130.

Ståhlfors (Söderman-

|

land), stålvarutillverk-

ning 6,130.

Stål 4,60, 4,85, 4,142,

4,577, 6,17, 6,274,

6,312; — beredning

4,10 8 o. f.; — garfvadt

6,130;— indiskt 1,145,

4,125 o. f.; — vals-

ning (penntillv.) A
6,207; — jfr Besse-

merstål, Eldstål, Jern,

Spetsstål.

Stålaxlar 4,125.

Stålbrannare (gas) 5,340.

Ståldubb (svarfstol)

6,308.

Stålfartyg, Sveriges för-

sta A 4,119.

Stålfärskning 4,111.

Stålgrått 5,516.

Stålgöt 4,120.

Stålkanoner 4,124.

Stålpennsfabriker 6,206.

Stålpennor 1,508, A
6,195, 6,205 o. f.; —
böjning A 6,208; —
plattornas utklippning

A 6,208; — sprickans

anbringande 6,209, A

6,210; — tillverkning

6,206 o. f.

Stålplåtar, graverade

1,641 ; — — aftryck-

ning 1,643.

Stålpuddling 4,111.

Stålstickarkonst A 1,627,

1,628, 1,641 o. f.; —
surrogat 1,644.

Stålstämplar (boktr.)

1,539.

Ståltriangel, se Triangel.

Ståltråd 4,101.

Stålvaror, polering 6, 1 3 ;— slipning i Sheffield

A 6,129.

Stålverktyg A 6,38, A
6,312; — tillverkning

6,129 o. f.

Stånd (jagt) 3,4 7 0.

Ståndare (bot.) 2,332.

Ståndkrok 3,596.

Ståndskytte3,47 9, 3,483.

Stång (mått) 2,25, 2,26.

Stångeå (pappersbruk)

1,472.

Stånggång (grufbr.)3, 114.

Stångjern 4,85, 4,91,

4,142; — kallskört

4,85; — jfr Jern.

Stångjernsberedningsme-
toder 4,91.

Stångjernshärd A 4,92.

Stångjernsskenor 4,143.

Städ på telegrafnyckel

2,42 6; — jfr Smides-
städ.

Städer, uppkomst 1,365

o. f., 6,560.

Stäfhuggningsmaskin

6,294.

Stäfskärningsmaskin, a-

merikansk A 6,294 o. f.

Stäfver, Sveriges införsel

1871 3,462; ut-

försel 1871 3,460,

3,461; — jfr Tunn-
stäfver.

Stäfverämnen, Sveriges

utförsel 1871 3,459.

Ställe (masugn) 4,88.

Ställning (bygn.), se Byg-
nads ställning; — för

|

kopieringsramar (foto-

I grafi) A 4,611.

i Ställsten 3,3 7.

\

Ställstensbrott, svenska

I

3,38.

|

Stämgaffel A 2,466.

Stämmaskiner (träbear-

betn.) 6,292.

Stämning, fiolens 2,516.

Stämningsmetod för or-

gel 2,544.

Stampelskärare 1,554.

Stämpelsnideri 1,539.

Stämplar (bokb.) A 6,522.
Stämplingspress (bokb.)

6,510.

Stamskrufvar (fiol) 2,516.
Stämstock (piano) 2,498.
Ständare (bygn.) 1,323.

Stärkelse 3,314, 5,5, 5,9,

5,43.

Stärkelsekitt 5,416.

Stockhardt (kemist)

5,276.

Stod (möbler) 6,299.

Stödjepunkt 2,60, 2,76.

StÖfvare 3,470, 3,47 7,

3,482.

StÖhrer (fysiker), elek-

triska ur 2,447; —
elektromagnetiska mo-
torer 2,400; — luft-

pump 2,169; — rota-

tionsapparat A 2,395;
för hvalfiskfångst

2,396.

Stökiometri 4,28.

Stör (fisk) 1,48, 3,440,

3,599, 3,600.

Störfiske i Volga 3,600,

A 3,601.

Störtning (sockertillv.)

5,53, 5,68.

Stöt (bygn.) 1,323.

Stötar (jacquardmaskin)

6,445.

Stötar (musik) 2,473.

Stötbotten (kanon) 6,74.

Stöten, stora, i Falu
grufva 3,105, A 3,144,

3,146.

Stöthäfvert 2,198, 2,199.

Stöthärdar (bergsbr.)

4,67.

Stöttunga (piano) 2,502.

Stötzl, H. (blåsinstru-

mentfabrikant) 2,525.

Suaner (folkstam) 1,19.

Sub (kem. hjelpterm)

4,43.

Sublimering 4,10, 4,48,

A 4,49, 4,75.

Substanser, inkrusteran-

de 6,334.

Succus liquiritiae 5,225.

Sudan, chokladsurrogat

5,102; — jernmalm

4,7 9; — kaffesurrogat

5,85.

Sudre, förslag till musi-

kalisk telegraf 2,408.

Suezkanalen, cement
3,43.

Sueznäset 1,143, 1,160.

Suffolkhästar 3,373.
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Suffolkkoproliter 4,586.

Suffolkras (nötbosk.)

3,381; — tjur A 3,382,

Sugdike 3,291.

Suger (minister; guld-

smedsk. hist.) 6,261.

Sugfisk, använd till fisk-

fångst 3,599.

Sughäfvert A 2,186; —
med särskildt sugrör

A 2,187.

Suglådor (pappersma-

skin) 1,466.

Sugning, pumpens prin-

cip 2,193.

Sugpapper 1,447, 1,463.

Sugpump 2,164, 2,193, A
2,194, A 2,195, 2,196.

Sugrör (pump) A 2,18 7,

2,195.

Sugskiffer 3,16.

Sugventil (pump) 2,195.

Suhl (Preussen), vapen-

fabrikation 4,17 8,

6,102.

Suidynastin (Kina; pors-
' linstillv. hist.) 4,350.

Sula (plog), se Plogsula;
— (skom.), se Sko-

sula; — (årder) 3,30 0.

Sula bassana 3,593; —
piscatrix 3,599.

Siilbeck (Liineburg),

qvicksilfver 4,254.

Sulfatultramarin 4,681.

Sulfid 4,43.

Sulfur 4,43.

Sully (minister), förtjen-

ster om artilleriväsen-

det 6,41.

Sulningsmaskin,se Skruf-

sulningsmaskin.

Sulphur 4,39.

Sultanieh (Persien), Ko-
dabendas graf A 1,247,

1,248.

Sulzberger (mekaniker),

valsqvarnar 5,32.

Sulzer, fynd af bergkri-

staller vid Tiefen-

gletschern 3,257.

Sumack (garf- och. färg-

ämne) 5,438, 5,445,

5,496, 5,514, 5,515.

Sumatra, färgkonst 5,48 2;— gifter 5,238; —
guttaperka 5,431; —
hartser 5,400, 5,401;— kaffeodling 5,78,

5,81 ; — kamfer 5,223
;— kryddor 5,205,

5,210, 5,211; — te-

buskodling 5,89.

Summationstoner 2,47 3.

|

Sumpeschel 4,171.

|
Sumpfofen (schaktugn)

!
4,228.

|

Sumpgas 3,193, 5,330.

Sumpris 3,331.

Suna (Italien), kyklopisk

mur A 1,180.

Sundaöarna, gambir(garf-

ämne) 5,446; — hart-

ser 5,399, 5,401; —
kaffebuske 5,7 4.

Sundby (Upland), Yita

sive legenda Cathari-

nae, i tryckt exemplar

1,597.

Sunderland (England),

bro öfver Wear 1,395,

1,415.

Sundhetskaffe 5,85.

Sundsvall, trävaruutför-

sel 3,461.

Super (kem. hjelpterm)

4,43.

Superfosfat 3,315, 3,317.

Support (svarfn.) 6,10,

6,29, 6,291, A 6,313,

A 6,314.

Supportsvarf 6,4.

Sur (Tyrus), kolonner

1,211.

Sur cru (fajansmålning)

4,429.

Surdeg 5,36, 5,3 7.

Surinam, kaffebuskens

plantering 5,7 6; —
paddor som lifsmedel

5,244.

Susa, användning af in-

digo i forntiden 5,492.

Susanna (kyrkklocka)

4,209.

Sussex, dragare 3,381.

Sutter, fynd af guldsand
i Sacramentodalen

4,296.

Sutter, tryckpress 1,5 71.

Sutton (fotograf) 4,615.

Swab, A., fynd af guld

i svafvelkis från Adel-

fors 4,307.

Svadilfar (myt.) 3,37 0.

Svafvel 3,314, 4,11, 4,18,

4,39, 4,41, 4,546,

4,6 27; — användning

4,553; — distillering

A 4,549; — eqviva-

lent 4,42; — före-

komst 3,288, 4,547 o.

f., 5,2, 5,6; — före-

ningar med syre 4,554;— industrier A 4,546
;— raffinering A 4,551,

4,552; — tillgodogö-

rande 4,549 o. f.

Svafvelalkohol 4,56 9.

Svafvelammonium, väte-

svafladt 4,54.

Svafvelantimon 3,96, 4,6,

4,13, 4,182, 6,89.

Svafvelarsenik 4,6 ;
—

gul och röd 4,654.

Svafvelblekning af borst

6,548; — af halm

6,340.

Svafvelblomma 4,552,

4,553.

Svafvelbly 4,226, 4,548.

Svafveleter 4,50.

Svafveljern 4,41, 4,266.

4,569; — eqvivalent

4,41.

Svafvelkadmium 4,165.

Svafvelkalium 4,5 2.

Svafvelkis 3,99, 4,548,

4,565,6,81;— an-ränd-

ning till svafvelsyre-

beredning A 4,564; —
förekomst 3,99, 5,329;
— sammansättning

3,99, 4,550; — silf-

verhaltig 4,2 66; —
svafvelhalt 4,551.

Svafvelkitt 5,416.

Svafvelkoppar 4,195.

Svafvellefver 4,17 7,

4,270, 4,553, 4,569.

Svafvelmetaller 4,9,

4,548; — som färg-

ämnen 4,6 7 7.

Svafvelmjölk 4,553.

Svafvelqvicksilfver 4,71;— svart 4,257, 5,515.

Svafvelregn 2,336.

Svafvelsilfver 4,263,

4,265.

Svafvelsyra 4,556 o. f
.

;

— användning 4,56 7

o. f., 5,280 ;
— engelsk

4,556, 4,557; — —
koncentrerad 4,561;—— tillverkning 4,556;
— — tillverkningsap-

parat 4,5 62; ut-

spädd 2, 3 2 8 ;
— fram-

ställning 4,9, 4,14,

4,475, 4,556, 4,560; —
förekomst 3,284, 5,3;— kemisk sammansätt-
ning 4,43; — koncen-

trerad 4,270, 4,557;
— koncentreringsap-

parat A 4,566; — nord-

hausisk eller rökande

4,556; — utspädd

4,557; — vattenfri

4,556; — vattenhaltig

4,556; — verkningar

4,50,4,53,4,554,4,568.

Svafvelsyreanhydrid

4,556.

Svafvelsyreberedning

4,556 o. f. ; — af svaf-

velkis A 4,564.

Svafvelsyrehydrat 4,556,

4,557.

Svafvelsyrlighet 4,554 o.

f., 5,330; — använd-

ning 4,555, 5,476,

6,340.

Svafvelsyrlighetsgas 4,6,

4,23, 4,560.

Svafvelsyrlighetsvatten,

beredningsapparat A
4,554.

Svafveltenn 4,656.

Svafvelvismut 4,187.

Svafvelväte 4,569, 5,330.

Svafvelzink 4,548.

Svalander (bokbindare)

6,511.

Svalbon, ätliga, se Salan-

gansvalbon.

Svale (bygn.) 1,356.

Svalört 5,237.

Svamp (hafssvamp) 3,549,

3,550, 3,566 ;
— konst-

gjord 5,429.

Svampar, giftiga 5,229,

5,237; — jfr Pipsvam-
par.

Svampblekning 5,478.

Svampfiske A 3,547,

3,549, 3,550, 3,553.

Svan, hemland 3,366 ;
—

jagt 3,467, 3,491,

3,592.

Swan (fysiker) 2,250,

4,618.

Svan, J. E. (stenograf)

1,516.

Svanberg, G. (astronom)

2,415.

Svanberg, J. (matemati-

ker) 2,36.

Swanislandguano 3,320.

Svanpels 3,593.

Swansea (England), kop-

parmalm 4,192; —
porslinsfabrik 4,384.

Svanshår (borstb.) 6,551.

Svantevits häst 3,371.

Svanviken (Söderman-
land), svanjagt 3,492.

Svappavara grufvor

(Lappmarken), guld-

fynd 4,292.

Svarfhakar 6,312.

Svarfklofve A 6,311.

Svarfkonst A 6,306; —
råämnen 6,307; —
uppfinning 6,306.
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Svarfmaskin 6,291; -

för gevärsstockar .

6,292.

Svarfning, arbetssätt

6,307; — excentrisk i

6,315; — på fri hand
j

6,310.
|

Svarfstol 6,28, 6,306,
j

6,328; — förbättrad,j

med tramphjul A
|

6,308, 6,309; — gam-
j

maldags A 6,30 7; —

!

inrättning 6,2 9, 6,307,
j

6,308, 6,309 ;
— med \

hjul och spindel 6,309.
j

Svarfstål 6,2 7, 6,2 91; — '

för metall A 6,313; — i

för trä A 6,312. I

Svarfvar 6,9, 6,29, 6,31.
j

Svarfvararbeten, Sveri- I

ges in- och utförsel
I

1871 3,459, 3,462. i

Svarfvare 6,307, 6,327. '

Svartbetning (färgn.)

5,507.

Svartbleck 6,204.

Svartfärgning 5,515.

Svartkol (träkol) 4,630;
— jfr Stenkol.

;

Svartkonst (gräver.)

1,632, 1,633, 1,640. '

Svartkritmaner (gräver.)
\

1,664; — litografi, ef-
j

terbildning i träsnitt

A 1,666; — raderadt

1,667.

Svartmalmer 4,86.

Svarttall 3,404.

Sweaton (fysiker) 2,168.

Svedelius, G., Om kol-

ningimila 3,446, 3,448.

Svedning af tyg (blekn.)

A 5,461.

Svephammare (blecksl.)

6,202.

Svepning (blecksl.) 6,202.

Svepstock (blecksl.)

v 6,202.

Sverige, arbetarbostäder

1,350, 1,351; — artil-

leriets historia 6,71*o.

f. ; — bergformationer

3,14; — bergsbruk

3,89, 3,90; — bergs-

handtering 3,166; —— frigifning 3,141 ;
—

bernsten 3,256; —
bessemerverk 4,116 o.

f. ;
— bokbinderi 6,505,

6,506, 6,510 o. f. ;
—

boktryckarkonst 1,544,

1,596 o. f. ; — brons-

åldern 1,101; — brun-

sten 3,98; — bränvin

5,149; — bygnads-
|

konst i forntiden 1,18 0;
j— bygnadsstilar 1,294 I

o. f; — cikorieodling
|

5,85; — dränering'

3,293; — elektrisk te- i

legraf 2,448; — fahl- >

erz 3,95; — falkjagt i

3,471; — fiske 3,555J
;— fiskodling 3,604,
j

3,609; — fiskredskap I

3,596; — flusspat
i

3,2 54; — fornsaker !

från bronsåldern 1,98,
|

A 1,99; — — från
j

stenåldern 1,93,* A |

1,94; — gaslysning !

5,326; — gevärsfakto-

rier 6,103; — glastill-

verkning 4,501, 4,544

o. f. ; — grufbrytning

3,90,3,92,3,112,3,114,

3,124; — guld 3,92,

4,292, 4,307; — gyl-

lenläderstapeter 5,541; i

— harjagt 3,482; —

j

humleodling 3,338; — I

industriela anläggnin-
|

gar 1,360 o. f.; —
;

jagtväsen 3,47 2; —
I

jernglans 3,98;— jern-
j

kanoner 6,48 ;
— jern-

|

malmer 3,98, 4,86; — i

jerntillverkning 4,90, i

4,104, 4,106, 4,107;
(statist.) 4,139;— jernvägsbygnader

1,431 o. 1; — jern-

vägs statistik 6,59 7 ;
—

jernångfartyg, det för-

sta 6,16 ;
— jordbruks-

statistik 3,27 2; -r-

kaffeförbrukning 5,85

;

— kakelugnstillverk-

ning 4,404, 4,406,

5,367, 5,370; — kalk-
i

sten 3,39, 3,49; — '

kattuninförsel från
|

England 5,534; — ke- I

ramik 4,366 ; — —
j

jfr lervarutillverkning; I

— kniftillverkning

6,130; — koboltglans

3,97, 4,168; — kol-

ning 3,441; — kon-

trollering af tenn j

4,247 ;
— kopparglans !

och kopparkis 3,95;
|— koppartillverkning I

4,192 ;
— kruttillverk-

\

ning 4,630; — kum-
\

mel 1,2 95; — lafbrän- :

vin 5,159; — landt-
j

hushållning 3,282; —
|

laxfiske 3,598; — ler-

varutillverkning 4,399

o. f
.

; — ljustillverk-

ning 5,278 ;
— maskin-

arbetarnas antal 6,3 7;
— mekaniker 6, 15 o. f.;

— metallurger 4,146;
—

- mynt. äldsta A
4,278; — myntmetall

4,203; — myntort,

äldsta 4,27 9; — mö-
beltillverkning *6,305

;— nationalinstrument

2,520; — nya infanteri-

gevär 6,92 ;
— Nya te-

stam § tet, första gån-

gen tryckt 1,599; —
optiska telegrafens hi-

storia 2,405 o. f. ;
—

orgelbyggeri 2,543 o.

f. ; — orgelns bruk i

kyrkor 2,540; — or-

namentik 1,295; —
papperstillverkning

(statist.) 1,472, 1,473,

1,476 o. f. ; — pels-

verkshandel 3,493; —
kerier 3,545 o.

f
.

; — pianofabrikation

2,497; — porslinstill-

verkning, se lervaru-

tillverkning; — pro-

pellerns vanligaste

form A 2,53, 2,54;
— rågbröd 5,38; —
salpeteranläggningar

4,470; — saltinförsel

3,211; — samfärdsel

förr och nu 1,160; —
serpentin 3,51; — si-

denväfverier 6,475; —
silfver 3,92; — silf-

ververk 3,147, 4,263;
— sillfiske 3,553,

3,556,3,559;— sjöfå-

gelsjagt 3,592; — sjö-

och myrmalm 3,99,

5,336 ;
— skogar 3,402
— skogsareal

;
— skogshushåll-

ning 3,464; — skogs-

kulturmetoder 3,409;— skomakarläster, in-

försel 1871 3,462; —
smaragder 3,250; —
sockerförbrukning

5,48; — spetsbergsex-

pedition 1861 3,588;— spetstillverkning

6,469; — spinnerier

6,40 3 ;
— spånadsslöjd

6,403; — stenkols-

grufvor 3,191, 3,192;— stenograf! 1,515;

f.

3,402

— stenåldern 1,93 o.

f. ; — stereotypgjute-

rier 1,602; — stilgju-

terier 1,602; — stoll-

arbeten 3,111 ; — stål-

fartyg, det första A
4,119; — stäfver och
stafverämnen, in- och
utförsel 1871 3,459 o.

f.; — ställsten 3,3 7,

3,38 ; — takpannornas
form 1,329; — tapet-

fabriker 5,550; — ta-

petväfning 5,540; —
teförbrukning 5,94; —
tidig kunskap om mag-
neten 2,450; — tjär-

tillverkning 3,451; —
tobaksodling 3,337,

5,128 o. f.; — torf-

mossar 3,169; —
trawlfiske 3,568; —
trycksvärta 1,603; —
trädslag 3,402 o. f.

;

— träkol, in- och ut-

försel 1871 3,462; —
. träsliperi, det äldsta

1,458; — trävaror, be-

arbetade, utförselvärde

1871 3,460, 6,296; —
trävaruhandel 3,453;

(statist.) 3,458
o. f. ; — tunlar 1,409

o. f., 1,432; — tälj-

stensbrott 3,38; —
tändstickor, in- och
utförsel 1871 3,459,

3,462; tillverk-

ning 4,591, 4,592; —
tändsvamp, införsel

1871 3,462; — vagg-
stenar 1,180; — vals-

verk, det första 6,16;— vattenhjul, kon-
struktion och använd-
ning 2,188; — verk,

drifna med vatten- och
ångkraft 1871 6,7, 6,8;— vårdkasar 2,402 ;

—
väderqvarnar 2,56; —
väfnadsslöjd 6,474 o.

f.; — åkerjord 3,284;— ångbåt, den första

6,16; — ångmaskiner

6,7 ;
— ångplog 3,303

;

— öltillverkning 5,186;— jfr Skandinavien
och för öfrigt särskil-

da orters namn.

Svetsning 6,19.

Svetsningspulver 6,19.

Svetthund 3,470.

Sweynheym, C. (boktryc-

kare) 1,544, 1,545.
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Svickskära (glastillv.) A
4,512.

Swiderski, litografisk ma-
skinpress 1,660.

Swietenia mahagoni
3,456.

Swift, oni hästen 3,371.

Svin 3,16, 3,273, 3,364,

3,365; — olika slag

3,387 ;
— jfr Vildsvin.

Svinafvel 3,370.

Svinborst 0,547.

Svinfett 5,227.

Svingbräde (linberedn.)

6,359.

Svingel (linberedn.)

6,359.

Svingplog A 3,298, 3,299.

Svingödsel 3,318.

Svinhufvud (musik,

instr.) 2,493.

Svinister 5,266.

Svinning (lergodstillv.)

4,408, 4,415.

Svinskinn, användning
vid bokbinderi 6,504.

Swinton (England), pors-

linsfabrik 4,384.

Svinnll (borstb.) 6,547.

Svällare (väfn.) 6,462.

Svallning (garfn.) 5,444
;— (kalk) 4,438.

Svänghjul (varmluftsma-

skin) 2,602; — (ångm.)

2,576.

Svängningsknutar (mu-

sik) 2,470, 2,471; —
uppkomst på spända
strängar A 2,470.

Svängningsplan (sekund-

pendelns), oföränder-

lighet A 2,99; — ta-

bell öfver dess sken-

bara vridning 2,101.

Svärd 1,85, 6,104; —
Boabdils 6,104, A
6, 1 6 ;— engelskt, från

12:e årh. 6,104, A
6,105; — från slutet

af 15:e och början af

16:e årh. A 6,106; —
från 16:e och 17:e årh.

A 6,119; — romerska
A 1,105; — ryktbara

6,120; — schweiziskt,

från bronsåldern A
1,96 ; — tyska och ita-

lienska A 6,106.

Svärdfejare 6,122.

Svärdfästen 6,119.

Svärdsjö socken (Dalar-

na), linspinning 6,404.
Svärta 3,491; — jfr

Trycksvärta.

Sydafrika, diamantfält

3,238; — jfr Afrika.

Sydamerika 1,60; — be-

redning af köttextrakt

5,247 o. f. ; — boskap

3,364, 5,248; — eopai-

vabalsam 5,223; —
getter 6,352; — folk-

stammar, vapen 1,103;— grufbrytning 3,12 5
;— kopparmalmer 3,95:

— platina 4,320,

4,580; — pyramidrui-

ner 1,17 8; — saladero

A 5,249; — sodasalt

4,459; — vilda hästar

3,364; — jfr Amerika.
Sydenham, kristallpalat-

set 1,327, 1,328; —
pneumatisk jernväg till

London 2,181.

Sydgeorgiaöarna, sjöele-

fantjagt 3,585.

Sydostpassaden 3,516.

3,517.

Sydwales, Nya, guldfynd

4,301; — tennmalm
4,240.

Syene (Egypten), grad-

mätning 2,25; — sye-

nit 3,31.

Syenit (bergart) 3,14,

3,31 o. f.

Syl 1,108.

Syllar 1,426 ;
— Sveriges

utförsel 1871 3,458,

3,460, 3,461.

Sylvaner (drufsort), blå

5,166, 5,168, 5,169;—
- hvit 3,354; — rod

3,354.

Sylvester (tekniker)

4,151.

Sylvius, E. de la Boe
(läkare och kemist)

4,11, 4,16, 4,17.

SymaskinA 6,47 7, 6,530,

6,531, 6,532, 6,537;— elektromagnetisk

6,489; — historik

6,477 o. f.; — med
gripare 6,487 ;

— sam-
mansättning och ar-

betsförmåga 6,484.

Symaskinsfabrikation

6,35.

Symaskinsfirmor, ameri-

kanska 6,483.

Symaskinshandel 6,483.

Symbolik, den kristna

konstens 6,249.

Symmetri 1,75.

Symphonia (musik,

instr.) 2,493,

Syndafloden 1,14.

Synesius (biskop), om
areometern 2,90.

Synfält, linsers 2,263.

Synnerv 2,2 90.

Syntematografik, Berg-

strässers 2,403.

Synvidd 2,280.

Synvinkel 2,280.

Synålar 4,139; — drill-

ning A 6,188; — ge-

nomstickning A 6,184;— historik 6,179;

—

material och tillverk-

ningssätt 6,181 o. f
.

;

— riktning 6,181, A
6,182 ;

— skurning och
polering 6,185 ;

— till-

verkningens hufvud-

säten 6,188; — ud-

darnas brynande A
6,186; — jfr Nål.

Synålsöga 6,182, 6,187.

Syracusa (stad), Arkime-
des' brännspeglar

4,57 9; — grekisk ko-

loni 1,144; — labyrint

3,27; — mynt 4,275.

Syracusa (vinsort) 5,180.

Syre 3,167, 3,313, 4,23,

4,25, 4,39, 4,41, 5,2;
— aktivt 5,460; —
brist A 4,576.

Syrebad 5,465.

Syrer, färgkonst 5,482;— inflytande på ara-

bernas odling 1,147;
— jfr Syrien.

Syresalter 4,44.

Syrgas 2,257, 5,341; —
spektrum 2,248.

Syrien, Alexanders fält-

tåg 1,145; — färgning

med turkiskt rödt

5,514; — landthus-

hållning 3,276 ;
— ler-

varor 4,356; — sara-

censk bygnadsstil

1,248; — väganlägg-

ningar 1,389; — jfr

Syrer.

Syring (lockpipa vid jagt)

3,472.

Syrinx (musik, instr.)

2,521.

Syrmien (Ungarn), vin-

tillverkning 3,357.

Syror 3,11, 4,11, 4,43,

4,448, 5,3, 5,443; —
feta 5,12, 5,266; —
— distillering A 5,281;— — fyllande på for-

mar (ljustillv.) A 5,280;

— oorganiska 4,43 ;
—

organiska 4,24, 5,10.

Syskifva (symaskin)

6,485.

System, S:t Pauls, för

ängsvattning 3,341.

»Systema naturae» 1,153.

Systerbäck (Einland),

gevärsfaktori 6,102.

Szelothansvin 3,387.

Såg 1,85, 3,420, 6,284;— flerbladig A 6,285.

Sågar 6,137 o. f., 6,286.

Sågblad 6,137, 6,138, A
6,139.

Sågqvarnar 6,9.

Sågram, flerbladig 6,287.

Sågspån, färgade 3,454.

Sågspånsvällugn (jern-

tillv.) 4,146.

Sågstockar 3,422.

Sågtak 1,324.

Sågtänder 6, 13 8, A 6, 1£9.

Sala (grufbr.) 3,111.

Såll 3,438; — (bergsbr.)

4,62.

Sållsättning (bergsbr.)

4,65.

Sållsättningsapparat A
4,65.

Såningsapparat 3,309.

Såningskratta, Arpis

3,409.

Såningslåda 3,309.

Såningsmaskiner 3,306

o. f.

Såningsplog 3,307.

Såningssystem 3,309.

Såpa 5,262, 5,268, 5,273

o. f. ; — råämne 5,264;— svart 5,2 74, 5,515;— uppfinning 5,263.

Såphyfvel 5,47 3.

Såpsjudarlut 4,510.

Såser till tobaksblad

5,120.

Säckpipa 2,529.

Säckpump 2,197.

Säd 1,34, 3,325.

Sädesodling 3,327.

Sädesräfsa 3,297.

Säfvenbom (växt) 3,402. .

Säkerhetsinrättningar på
lås 6,150 o. f.

Säkerhetslampa, Davys A
3,131, 3,132 o. f.; —
Dubrulles A 3,132 ;

—
engelska konstruktio-

ner A 3,131; — med
petroleum som lysäm-

ne A 3.132; — Meu-
selers A 3,132; — jfr

Lampa.
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Säkerhetslås 6,146. 6,156
o. f.

Säkerhetsskifva på bra-

malås A 6,158.

Säkerhetständstickor

4,591; — tillverkning

4,593; — jfr Tänd-
stickor.

Säkerhetsventil på ång-

maskin 2,571, 2,589,

2,590.

Sal 3,486, 3,493, 3,584.

Sälbröllop 3,586.

Sälg 3,405.

Säljagt 3,553, 3,584, A
3,585.

Sälklubba 3,586.

Salkusten 3,586.

Sällskapsöarna, bostäder

1,60 ;
— jfr Söderhafs-

öarna.

Sälskinn, användning

3,587, 6,348.

Sälspjut A 1,103.

Salspäck 3,586.

Sälängar 3,586.

Sämskgarfning 5,452.

Säng, kunglig, från 12:e

årh. A 6,298.

Sänkhåfvar 3,596.

Sänklod A 2,75. -

Sänkningar (grufbr.)

3,111.

Sänkverk för saltbered-

ning 3,226 o. f.

Sänkvåg A 2,88 ;
— med

termometer A 2,89.

Sättapparat, Oisens (te-

legr.) 2,431, 2,432.

Sättare vid kasten A
1,566.

Sätteri (boktr.) 1,558; —
Brockhaus' tryckeri

A 1,557; ~ Norstedt

& Söners boktryckeri

A 1,599.

Sätthammare A 6,19,

6,20.

Sätthärdning (stålbe-

redn.) 4,109.

Sättjem,Buttlars (skogs-

skötsel) 3,409.

Sättkast (bokb.) 6,52 2, A
6,523.

Sättlinie (boktr.) A 1,558,

1,560.

Sättmaskin 1,565 o. f
.

; i

— Browns 1,569 ; — \

Delcambres 1,566; —

|

Hattersleys 1,568; —

|

Kastenbeins 1,56 7,
|

1,568; — Mackies A|
1,567, 1,568; — Ro- !

senbergs 1,566; — Sö-
j

rensens 1,5 66; — ;

Tschuliks 1,565, 1,566,

1,567, 1,568; —
Youngs 1,566.

Sättning (boktr.), hand-

grepp A 1,558.

Sättskepp (boktr.) A
1,559, 1,560.

Söderberg (pianofabri-

kant) 2,49 7.

Söderhafsöarna, bytes-

handel 1,131; — båt

med utliggare 1,118, A
1,119;— elddon 4,577;— folktyperA 1 , 1 7 ;

—
infödingarA 1,28 1,31;— palmsocker 5,7 2; —
stenkretsar 1,181; -

—

svin 3,367; — tidning

1,592; — vapen och
redskap 1,84, 1,87, A
1,100, 1,101; — jfr

Australien, Fidjiöar-

na, Hebriderna, Nya,
Kaledonien, Nya, Säll-

skap söarna, Tahiti,

Yänskåpsöarna.

Söderhamn, trävaruutför-

sel 3,461.

Söderköping, boktryckeri

1,598.

Södermalm (Stockholm),

tunnel 1,410, 1,432.

Södermanland, pappers-

bruk 1,472; — skogs-

areal 3,402.

Söderns stj erna (diamant)

3,246, 3,265.

Södersken 2,459.

Söderström (Stockholm),

jernbro 1,433.

Söfdeborg (Skåne), kron-

hjortar 3,476.

Sökstoll (grufbr.) 3,109.

Sömmerda (Preussen),

vapentillverkning 6, 8 5

,

6,102.

Sömmering (fysiolog)

2,410, 2,411, 2,414;
— första galvaniska

telegraf A 2.412.

Söndagsjägeri 3,482.

Sönderdelningsmaskiner

6,9.

Söndermalning (pappers-

tillv.) 1,448.

Sörensen, sättmaskin

1,565, 1,566.

Sötvattensbrunnar 3,64.

Sötvattensfisk, odling

3,594.

Sötvattenskalksten 3,20,

3,39.

Sötvattensmuslor 3,544.

Sötvattensqvarts 3,60.

Tabaco 5,105.

Tabago (Ö) 5,105.

Tabasco (provins i Me-
jico) 5,105.

Tabell, hypsometrisk

2,114; — stenografisk

1,516.

Taberg, magnetisk jern-

malm 3,98; — serpen-

tin 3,51; — vanadin

5,537.

Table beer (bordsöl)

5,186.

Tabletteri 6,320, 6,321.

Tablinum. (rom. bygn.)

1,337.

Tabriz (Persien), moské
1,244.

Tabu 1,481.

Tabula rasa 1,43 7.

Tachenius (kemist) 4,17.

Tacitus (historieskrifva-

re), om etruskiska al-

fabetets ursprung

1,501 : — om glas

4,491; — om öl 5,186.

Tacitus (rom. kejsare;

myntets hist.) 4,2 7 8.

Tackjern 4,81, 4,82, 4,90

o. f., 4,127, 4,142,

4,567, 6,19; — granu-

lering 4,114; — grått

4,90; — hvitt 4,90;— smidbart 4,84, 4,99;— jfr Jern.

Tackjernsberedning4,8 7;— (statist.) 4,139.

Tadsj-Mehal (ind. graf-

vård) 1,249, A 1,250.

Taffel (diamantslipn.)

3,267.

Taffel (messing) 4,2 23.

Taffel (musik, instr.)

2,496, 2,497; — bak-

och framtillstämmig

2,498.

Taffelglas 4,514, 4,515;— blåsning A 4,514;
— böhmiskt, samman-
sättning 4,508.

Taffelsten (diamant) A
3,267.

Taffeltryck 5,531.

Taffelvåg A 2,7 8.

Taflack (fågel) 3,492.

Tafleskiffer 3,53.

Tafletryck 1,526, 1,529.

Taft 6,434, 6,435.

Taftbalonger 2,131.

Taftband 6,45 9.

Taggoxe 3,37 7.

Taggstil 1,592.

Tagilsk (Ural), krom-
jernsgrufvoroch krom-
fabrik 3,153.

Tagliatori (glasperls-

tillv.) 4,525.

Taguanöt 6,30 7.

Tagur (Indien), tempel

1,197.

Tahiti, boktryckarkonst

1,592; — bostäder

1,60, A 1,61; — ham-
mare A 1,100; — mo-
rais (tempel) 1,194; —
nål A 1,100; — jfr

Söderhafsöarna.

Taille basse (emaljmå-

leri) 6,27 9.

Taissy (Frankrike), vin-

odling 5,180.

Tajo, qvicksilfver 4,252.

Tajobron (Toledo) 1,293.

Tak (bygn.), lutande,

uppfinning 1,315; —— olika slag A 1,323,

1,324; — (grufbr.)

3,111, 3,138; — kol-

mila A 3,447; — jfr

Planktak.

Tak Kefra, Ktesifon A
1,233.

Taka (harts) 5,412.

Takbjelke 1,324.

Takbrytning (grufbr.) A
3,115; — med igen-

sättning A 3,114.

Takfilt 1,330, 6,547.

Takkonstruktioner A
1,323, 1,342.

Taklagsöl 1,32 6.

Taknock 1,3 2 3.

Takpapp 5,350.
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Takskiffer 3,2 7, 3,53.

Takskiiferbrott vid Le-
hesten (Thiiringer-

wald) 3,53, A 3,54.

Takspån 3,43 7.

Takstickor 3,4 3 7.

Takstol med dubbelt,

hängverk A 1,324.

Taktegel 1,329, 4,411.

Taktik, romersk 0,40.

Taktrnätare, se Metro-
nom.

Taktungor 1,32 9.

Taktäck are 1,32 9 o. f.

Takygrafi, de gamlas

1,512.

Takås 1,323.

Talayoter (bygnader på
Balearerna) 1,215.

Talbot, W. H. Fox (foto-

graf) 2,249, 4,598, A
4,602, 4,618, 4,620.

Talbotyper (fotogr.)

4,611.

Talent (grek. vigtmått)

2,26.

Tales, om bernstenens
elektricitet 3,255; —
om jordens uppkomst
ur vatten 3,502.

Talg (tvåltillv.) 5,268;— smältning A 5,26 9.

Talgljus 5,277, 5,287.

Taliputpalmblad med
skrift A 1,43 8.

Taljrepsknop (repsl.) A
6,415.

Talk 3,138, 4,44; —
svafvelsyrad 3,531.

Talkjord 3,314; — svaf-

velsyrad 3,226.

Talkjordssalter 3,205.

Talkskiffer 3,14. 3,37,

3,38.

Tall 2;498, 3,401, 3,402,

3,403, 5,403; — frö-

mjöl A 2,332; — mog-
nadstid 3,411; — jfr

Pinus.

Tallbit (fågel) 3,489.

Talleyrand (metersyst.

hist.) 2,32.

Tallfly (fjäril) 3,415.

Tallium (metall) 4,39,

4,448, 4,566; — spek-

trum 2,2 48; — upp-
täckt 2,255.

Talliumglas 4,50 7, 4,5 3 7.

Tallmätare (fjäril) 3,415.

Tallqvist A 3,40 3.

Tallrik, gjuten, från stol-

bergska jernverket

(Harz) A 4,13 4.

Tallriksilfver 4.2 68.

Tallskottsvecklare (fjäril)

3,415.

Tallspinnare (fjäril) A
3,414, 3,415.

Tallstekel (fjäril) 3,415.

Talmiguld 4,221.

Talmud (judisk skrift-

samling) 1,545.

Talos (enligt grekerna
uppfinnare af drejskif-

van) 4,341, 4,345.

Talsystem 1,25, 1,134.

Taltecken 1,134.

Tamarindus indica A
5,222.

Tamarugals pampas (Pe-

ru), salt 4,4 7 3.

Tambur (bygn.) 1,241.

Tambur (spinn.) 6,3 7 8,

6,390.

Tamburin 2,4 81.

Tamburmaskin, se föl-

jande, a

Tamburstickningsmaskin

6.479, 6,484.

Tambursting (symaskin)

A 6,484.

Tamerlan (lervarutillv.

hist.) 4,356.

Tamis (tygsort) 6,394.

Tampico (Mejico), anaca-

huiteträ 5,2 2 8.

Tampon (litogr.) 1,665.

Tamtam (musik, instr.) A
2.480, 2,481, 4,206.

Tandborstar 6,54 7.

Tandhvalar 3,5 7 4.

Tandkitt 4,165.

Tandsjur (Indien), tem-
pel 1,197.

Tandturkoser 3,2 53.

Tangdynastin (Kina;

porsl. hist.) 4,350.

Tangent (musik, instr.)

2,492, 2,500; — (te-

legrafapparat) 2,42 6,

A 2,427.

Tangentialhyfvelsmaskin

A 6,288, 6,290.

Tangentskifvor af eben-

holts, införda till Sve-

rige 1871 3,46 2.

Tanna (ö), qvinna från A
1,17, 1,20.

Tannefors(Ostergötland),

gammalt pappersbruk
1,443.

Tannin (garfsyra) 5,12,

5,93, 5,170, 5,496.

Tanninmetod (fotogr.)

4,614.

Tanninplåt (fotogr.)

4,615.

Tantal (metall) 4,3 9.

Tantalais (Mindre Asien),

pelasgiska grafvar

1,213.

Tantalsyra 4,44.

Tantovina (drufsort)

I 5,169.

I

Tapa (tyg) 5,482.

|

Tapeter 1,330, 2,464, A
5,539 ; — bottenstryk-

ning på maskin A
5,568; — dekorations-

medel 5,559; — form

|

5,560; — färg 5,561;
j — förgylda 5,543; —

ornamentik 5,552; —
randiga, tillverkning A
5,570; — satinerade

5,543; — veluterade,

se Sammetstapeter; —
väfda 6,440, 6,453; —
jfr Stofttapeter, Ta-

petmönster, Tapettill-

verkning.

Tapetdekoration, konst-

lagar 5,552 o. f.

Tapetmönster 1,290; —
färger 5,55 6 o. f. ;

—
konstlagar 5,552 o. f.

;

— tryckning 5,57 0;— utklipta 5,541.

Tapetserare 1,331, 6,331.

Tapetserarstift 6,17 3 ;
—

maskin för tillverkning

A 6,172.

Tapettillverkning A
5.539 o. f. ; — färger

5,56 6 o. f. ; — historia

5.540 o. f. ; — ma-
skintryck 5,5 72; —
nu varande ståndpunkt

5,544; — ornamentik

5,553 ;
— teknik 5,566

o. f. ; — tryckvals för

upphöjda mönster A
5,572.

Tapettryck, se Tapettill-

verkning.

Tapetväfveri 6,457.

Tapir 3,16.

Tappfrasmaskin A 6,2 91.

Tappgevär 6,83.

Tappskärningsmaskin
6,290.

Tarantara (musik, instr.)

2,525.

Tarapaca (Peru), salpe-

ter 4,472.

Tarascon (Frankrike),

violoncellens uppfin-

ning 2,516.

Tarbes (Frankrike), ar-

tillerikommission 6,6 3.

Tardieu (prest ; violoncel-

lens uppfinnare) 2,516.

Tarentum, automattill-

verkning 6,239; —
ostron 1,48.

Tarmar, förarbetning A.

6,538, 6,552 o. f.

Tarmsjukdomar hos hus-
djuren 3,365.

Tarmsträngar 6,552.

Tarnowitz (Preussen) r

zink- och blygrufvor

3,109.

Tarre (bygn.) 1,356.

Tartessos (Spanien)

1,144.

Tartini (fiolspelare)

2,473.

Tasajo (kött) 5,251.

Tasmanien, se Vandie-
mens land.

Tasos, nötter 1,48.

Tatarer, garfning 5,443 ;— rusdryck 5,144; —

-

tegelte 5,92; — jfr

Tatariet.

Tatarhjelm A 6,108.

Tatariet, Höga, lasurstert

4,679; — jfr Tatarer.

Tåte, J., junior (pappers-

fabrikant) 1,443.

Tatuering 1,7 4, 1,4 8 5r

5,483 ; — fannegrer .A

1,7 4; — höfding från

ön S:t Christina A
1,7 7 ;

— indianhöfding^

A 1,7 5; — hyzeelän-

dare A 1,76.

Tauakoatsj (kamtsjada-

lernas maj månad)
1,135.

Taube, G., lärobok i kort-

skrifningskonst 1,516-

Tauchnitz, K. (boktryc-

kare) 1,551.

Taumatrop 2,285.

Taupenot (fotograf)

4,614.
:

Tavernier, platinaspeglar

4,522.

Tavernier (resande)

3,246, 5,415.

Tax 3,470.

Taxodieskogar 1,12.

j

Taxodium (träd) 3,45 6-

j

Taxus baccata 3,404.

;

Taylor (kautsjufabrikant)

5,429.

i Taylor, C, valstrycks-

I

maskin 5,520.

Taylor, S. (stenograf)

1,513.

;

Taylor, se Clay Son & T,

I

Te 1,45, A 5,73, 5,86

o. f. ; — bladens af-

;
plockning och behand-
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ling 5,89; — bladens

kemiska sammansätt-
ning 5,93; — brunt

5,87, 5,90; — ersätt-

ningsmedel 5,94 o. f.

;

— fysiologiska verk-

ningar 5,94; — för-

brukning i olika län-

der 5,94; — grönt

5,87, 5,90; — histo-

ria 5,86; — kinesiskt

5,86; — olika sorter

5,92; — produktion i

Kina 5,94; — tasma-

niskt 5,96; — vildt

5,8 7; — jfr Tebuske,
Teplantage.

Teaki (ö), ruiner 1,336.

Teater, Berlin 1,280; —
Dresden 1,282; —
Hannover 1,282.

Tebain (alkaloid) 5,13 3.

Tebe (Egypten), bonings-

hus 1,335; — fort-

skafTningsmedel 1,121;
— fynd af kinesiska

porslinskärl 4,349; —
medelpunkt för verlds-

handeln 1,201;— vägg-

skulptur i en graf A
4,342.

Tebuske 3,360, A 5,8 7;— natur och odling

5,87 o. f.; — jfr Te.

Tecken, feniciska 1,144
;— kemiska 4,52.

Teckenlås, se Bokstafs-

lås.

Teckentelegraf, optisk

2,403.

Teckning(stålpennstillv.)

6,208.

Tectonia grandis 3,454.

Teebou (tesort) 5,92.

Teförfalskningsmedel

5,91.

Tegel 1,329,1,330,4,409;
— bränning 4,410; —
— ringugnar A 4, 4 1 1

,

A 4,412; — eldfast

4,412; — obrandt

4,408; — simmande
4,412; — tillverkning

4,406, 4,410; i

' det gamla Egypten A
4,342.

Tegelbrännare 1,331.

TegelformningsmaskinA
4,410.

Tegelkalorifer 5,383.

Tegelmalm 3,94.

Tegelrörsmaskin 3,292,

A 3,293.

Tegelskorsten 5,363.

Tegelte 5,91, 5,92.

Tegernsee (kloster i

Baiern), glasmålningar

4,538.

Tein 5,90, 5,93.

Teinturier (drufsort)

5,169.

Teiss, fiskare vid A 3,552.

Teith, perlfiske 3,545.

Tejuco (Brasilien), dia-

mantgrufvor 3,23 9; —
diamanttransport

3,241.

Tektonik 1,175.

Tekträ 3,454, 3,455.

Telamoner (bygn.) 1,221.

Telefon A 2,47 7.

Telefoni 2,476.

Telegraf, akustisk 2,408
— betydelse 6,59 7

— Chappes A 2,403
— dubbeltelegrafering

2,436; — Edelcrantz'

2,405; — elektrisk

3,5 26; — — Sverige

2,448; — elektromag-

netisk 2,415, 2,476;— — Morses 2,424

o. f
.

; — galvanisk,

historia 2,410; — —
Sömmerings A 2,412;
— Hughes' 2,428; —
hydraulisk A 2,40 9;— musikalisk 2,408;— Oisens tryckappa-

rat 2,431; — optisk

2,403, 2,405; — —
Sverige 2,405 o. f. ;

—
pneumatisk 2,408; —
Schillings 2,417; —
Steinheils uppfinning

2,423; — uppfinning

A 2,401; —jfr Luft-,

Nål-, Bes-, Tryck-,

Visartelegraf.

Telegrafalfabet, Morses

2,428.

Telegrafanläggningar

1,428.

Telegrafbyrå 2,445; —
telegrammets afsan-

dande A 2,425;

mottagande A 2,426.

Telegrafering med nålar,

Gauss' och Webers
system 2,418.

Telegrafi 2,14, 2,397, A
2,401; — de gamlas

2,401; — elektrisk

2,409 o. f.

Telegrafkabel 2,437 o. f
.

;

— atlantisk 2,4 3 9 o.

f., A 2,440, A 2,442,

A 2,443; led-

ningstrådens tillverk-

ning A 4,103;

nedläggning A 2,441.

Telegrafledningar 2,434.

Telegrafpoststationer,

forntidens 2,402.

Telegrafstolpar 2,43 4; —
impregnering 6,284.

Telegraftråd 2,434.

Telegrafverktyg 2,426.

Telegram (handels-), det

första från Amerika
2,443.

Teleskop A 2,2 97 o. f.;

— jfr Spegelteleskop,

Tub.
Teleskopgasometer

5,338.

Teleskopion 2,300.

Telestereoskop 2,295.

Telford (uppfinnare af

chausseer) 1,390.

Tellur (metalloid) 4,39.

Tellursilfver 3,93.

Temo (plogas) 3,298.

Tempel 1,177, 1,332,

6,560; — assyrisk-

babyloniska 1,207; —
bramanernas 1,196 ;

—
egyptiska 1,200; —
— på ön Filé A 1,2 02;
— grekiska A 1,217;
— japanskt A 1,190;
— javanesisktA 1,193;— Pats, kolonner

1,2 00; — romerska

1,224.

Tempel (väfn.) 6,42 7.

Tempelanläggning, egyp-

tisk A 1,203.'

Tempelmurar, egyptiska

3,50.

Temperatur 2,550; —
hafvets 3,510 ;

—
verldsrymdens 2,560.

Temperatur, liksväfvan-

de (orgel) 2,543.

Tempering (eldvap.)6,46,

6,73.

Temperingsskifva (ka-

non) 6,6 2.

Ten (väfstol) 6,426.

Tenakel (boktr.) 1,559.

Tenar (myntsl.) 4,281.

Tenasserim, tekträd

3,454.

Tenatero (grufarbetare

;

California) 3,163.

TenerifHa, Pico de Teyde
2,240, 3,516, 3,517.

Tenn 2,256, 4,39, 4,60,

4,135, A 4,225, 4,237

o. f., 6,592; — elek-

tromotor 2,368; —

gravering 1,644; —
kontrollering 4,247;
— legeringar 4,203,

4,249;— namnets här-

ledning 3,86; — oxal-

syradt 5,49 7 ;
— prof-

ning 4,247 ;
— teknisk

användning 4,246; —
ättiksyradt 5,497.

Tennant (kemist) 4,320,

5,458; — kemisk fa-

brik i S:t Rollox, ven-

tilationsskorsten

5,392.

Tennaska 4,250, 4,417.

Tennbetor 5,507.

Tennbilder 4,248.

Tennbrons 4,656.

Tennfolium 2,433, 4,248,

4,520.

Tenngjutning 4,247.

Tenngrufvor 3,8 7, 3,96.

Tenngruppens metaller

4,39.

Tennkis 3,95.

Tennklorid 4,14, 4,250,

5,497.

Tennklorur 4,54, 4,250,

5,497.

Tennknappar 6,315.

Tennkomposition 5,497.

Tennkrats 4,249.

Tennmalm 3,87, 3,89,

3,96; — förekomst

4,238; — tillgodogö-

rande 4,240.

Tennmalmsbrytning

4,243.

Tennmalmskristaller

4,241.

Tennmalmsstocken vid

Altenberg A 4,243.

Tennoxid 4,357, 4,432.

Tennoxidnatron 5,497.

Tennpapper 5,551.

Tennsalter 4,249; — an-

vändning 4,250, 5,497,

5,515.

Tennsaltskyp 5,511.

Tennslig 4,244.

Tennsmycken 4,248.

Tennsmälthus på Bänka
A 4,242.

Tennsmör 4,250.

Tennsten 3,96, 5,497.

Tennvaskberg på Bänka

A 4,241.

Tennverk, sachsiska och

böhmiska 4,244.

Tenochtitlan (aztekernas

gamla hufvudstad)

1,185, 1,333.

Teobromin (alkaloid)

5,100.
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Teocallier (mejikanska

tempel) A 1,183, A
1,184, A 1,186.

Teodolit 2,307.

Teodorik, se Theodorik.

Teofrastos, se Theophra-
stus.

Teorb (stränginstr.)

2,488, 2,490.

Teotokoskyrkan, se

Gudsmoderskyrkan.
Tepache (mejikansk

dryck) 5,143, 5,184.

Teplantage 5,89, A 5,90;— Java A 5,88.

Teplitz, brunkol 3,181,

3,182; — grufbrand

3,195.

Terceira, apelsiner 3,349.

Terebinter (trädslag)

3,401.

Teriak (undermedel)

5,218, 5,230.

Terikles (grek. konstnär)

4,345.

Termer (varmbad), Cara-

callas och Diocletia-

nus' 1,227.

Termometer 1,154, 2,14,

A 2,547, 2,550, 2,554,

4,47;— Celsius' 2,556:
— Drebbels A 2,548,

2,550; — Fahrenheits

2,556; — förfärdigan-

de 2,555 o. f.; — kok-

punktens bestämman-
de A 2,557; — noll-

punktens bestämman-
de A 2,556; — Béau-
murs 2,556; — jfr

Maximum-, Minimum-,
Sprittermometer.

Ternaux (baron; fabriks-

förläggare) 6,451.

Ternauxsjalar 6,451.

Ternstroemiaceee (växt-

familj) 5,88.

Terpentin 3,449, 5,22 6,

5,299, 5,395, 5,403 o.

f., 5,412; — ameri-

kanskt 5,404; — an-

vändning 5,405; —
franskt 3,449; — kar-

patiskt 3,449; — kokt

5,397;— namnets upp-
komst 5,40 5 ;— strass-

burgskt 3,449; — till-

godogörande 5,404; —
ungarskt 3,449 ;

— ve-

nezianskt 3,449, 5,404.

Terpentinlacksfernissa

5,414.

Terpentinolja 3,462,

5,298, 5,299; — an-

vändning 5,412.

Terpentinoljfernissa

5,412.

Terpentinoljlacksfernis-

sor 5,414.

Terra di San Giovanni
(lersort) 4,361; — di

Siena (färg) 4,654; —
japonica (garfämne)

5,445; — nobilis (ele-

ment) 4,40.

Terracotta 4,413.

Terresterkikare 2,302.

Ters (musik) 2,469.

Terserol 6,101.

Tertiärgrupper 3,16.

Tesauros (grek. bygn.)

1,218.

Teseus (jagt. hist.) 3,467.
Tessié de Motay, se

Motay.
Tessin, N. d. y. (arki-

tekt) 4,36 6.

Tessin, N. d. ä. (arki-

tekt) 1,310.

Test (bergsbr.) 4,232,

4,269.

Testamentet, Nya, fin-

ska öfversättningens

tryckår 1,600; — för-

sta gången tryckt i

Sverige 1,59 9; — (nål-

tillv. hist.) 6,179.

Testori (fiolfabrikant)

2,513.

Testu-Brissy, luftfärd A
2,140, 2,141.

Tetorkning, bambuställ-

ning 5,90, A 5,91.

Tetrodon (fisk) 5,240.

Tetschen (Böhmen), tun-

nel genom Schäfer-

wand A 1,405.

Teubner, färgtryck 1,591.

Teufelsfeuer (ässja)

4,148.

Teutoburgerskogen, ger-

manernas kamp med
romarna 1,148.

Teutskänkning, japansk
A 5,92.

Texel, sillfiske 3,558.

Textform (boktr.) 1,561

;

— Ny illustrerad tid-

nings A 1,560.

Textstilar, sammanställ-
ning 1,552.

Teyde, se Pico de Teyde,
Teneriffa.

Thaer (agronom) Tb. 3,

3,280, 3,281.

Thalassochelys caretta

3,591.

Thalberg (pianovirtuos)

2,504.

Thalén (professor, fysi-

ker) 2,254, 2,256.

Thaler (mynt) 3,89.

Thalium (element) 4,40.

Thames, romancement
4,439.

Thamestunneln 4,440

;

— genomskärning A
1,399.

Thann (Elsass), stenkol

3,181; — tygtrycks-

fabrik 5,529.

Thea assamica 5,8 7-;
—

bohea 5,8 7; — chi-

nensis 5,87; — viri-

dis 5,87.

Thénard (kemist) A 4,2 9,

4,30, 4,669, 5,276,

6,458.

Thenards blå färg 4,17 2.

Theobroma angustifoli-

um 5,96; — bicolor

5,96; — cacao 5,96,

5,223, 5,265; — glau-

cum 5,96; — guya-
nense 5,96; — spe-

ciosum 5,96; — syl-

vestre 5,96.

Theodorik den store

(bygn. hist.) 1,2 76; —
(papp. hist.) 1,441.

Theodorik från Apolda
(fysiker) 2,10.

Theodosius den store

(rom. kejsare), palats

1,66.

Theophilus (Presbyter),

om beredning af lin-

oljfernissa 5,412; —
om glasmåleriet 4,538.

Theophrastus (grek.

skriftställare) 3,441,

4,6, 5,48, 5,358, 5,359.

Theorell (meteorograf))

2,555.

Theoria lucis et calo-

ris, af Euler 2,250.

Thevart (glasgjutare)

2,229.

Thévenot, glasmålerifa-

brik i Paris 4,541.

Thévenot (kaffets hist.)

5,75.

Thévenot (resande) 1,200.

Thible, madame (den

första luftseglerskan)

2,138.

Thimonnier, symaskin

6,478, 6,479; — jfr

Ferrand.

Thionville (regerings-

kommissarie) 1,541.

Thomas af Aquino (fy-

sikens hist.) 2,10.

Thomas, S:t (ö), sekund-

pendellängd 2,103.

Thomasius (rättslärd)

3,280.

Thompson (mekaniker)

6,226.

Thompson, The story of

New-Zealand 1,26.

Thomson (kemist) 5,522.

Thomson, reflexgalvano-

meter 2,446.

Thomson, Th. (doktor),

Annals of philosophy

2,414.

Thomsons klockmetall,

sammansättning 4,203.

Thonethjul (lavett) 6,57,

6,60.

Thorailler, se Gillou Fils.

Thornton, J. (glasmåla-

re) 4,540.

Thorvaldsen 3,49.

Thou, de (president),

boksamling 6,504.

Thouars, se Petit-Thou-

ars.

Thouvenin (bokbindare)

6,507.

Thouvenin (gevärskon-

struktör) 6,83.

Thrinax argentea 6,346.

Thuja 3,454; — occi-

dentalis 3,456; —
sphaeroidea 3,456.

Timringen, bondhus
1,353; — cikorieod-

ling 5,85; — koppar-
glans 3^95; — kop-
parkis 3,95, 4,193; —
kopparskiffer 3,15; —
linneväfveri 6,350; —
linodling 6,360; —
litografiska stenar

1,661; —- vejdeodling

5,491.

Thuringerwald, koppar-
skiffer 4,194; — tak-

skiff^rbrott 3,53, A
3,54.

Thurn und Taxis, gref-

ven af, porslinsfabrik

4,397.

Thurneisser, L. (alke-

mist) 4,14.

Thynnus vulgaris 3,570.

Thölden, J., Halogra-

phia 2,91.

Tiaguanaco (Bolivia),

bygnader 1,17 8.

Tibast 5,229, 5,237.

Tiberius (rom. kejsare;

papp. hist.) 1,441.
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Tibet (Asien), getter i

§,352; — högslätt-

3,359 ;— korten 1,195
;— tibetanska själar

1,145.

Tibet (tyg) 6,353, 6,43 7,

.6,451.

Tibetget 6,450.

Tibia (musik, instr.)

2,529, 2,530.

Tid, indelning 1,134; —
värde 6,5 73.

Tidemanni, Torbernns
(boktryckare) 1,599.

Tidlösa 5,229, 5,237,

5,239.

Tidmätare 1,134.

Tidning, Ny illustrerad,

bild- och textform A
1,560.

Tidningar, uppkomst
1,163; — utbredning

1,592.

Tidrör (eldvap.) 6,4 6, i

6,73.

Tidskala (kanon) 6,62. |

Tiefengletscherfyndet, I

bergkristaller A 3,257,
j

A 3,258.
I

Tielsch, C. & Comp.,i
porslinsfabrik 4,396.

Tiepolo, Lorenzo (doge

i Venezia) 4,494.

Tierce, om tryckning af

papperstapeter 5,543.

Tietz (arkitekt) 1,282.

Tiflis (Kaukasien), kol-

lager 3,181.

Tigergrottan vid Kuttak
(Bengalen) 1,194.

Tigerhud 3,497.

Tigerhäst 3,372.

Tigerj agter, kinesiska

och indiska 3,497.

Tiggarlyra 2,520.

Tigrar 3,16, 3,366.

Tikunastammen (Syd-

amerika), vapen 1,103.

Tiles, metallic (tegel)

4,411.

Tilghman (kemist) 5,283.

Tiliaceer 3,401.

Tillamöte (bygn.) 1,355.

Tillfällighetstryck 1,551.

Tillhållningar (lås) 6,151,

6,153, A 6,155, 6,156,

A 6,159; — förbätt-

rade för bramalås A
6,159; — förbättrade

för chubblås A 6,161.

Tillhållningslås A 6,153.

Tillmakning (grufbr.)

3,105.

Tilloch, stereotypi 1,588.

Tillskärningsmaskiner,

mekaniska (skom.)

6,532.

Tillslutningsmetod med
drefhjul (boktr.) 1,563.

Tillverkningsstämpel å

augsburgska harnesk

A 6,122.

Times' press 1,573,

1,585.

Timglas 6,213, A 6,214.

Timmer, Sveriges in- och
utförsel 1871 3,458

o. f
.

; — jfr Krum-,
Rattimmer, Trä, Trä-

varor, Yirke.

Timmerblädningsskogar

3,410.

Timmerlän sor 3,42 6.

Timmerman 1,322, 1,331.

Timmermansverktyg
1,108.

Timmermärkare 3,418.

Timor (ö), flädermöss

som födoämne 5,245.

Timothy (ångbåtskon-

struktör) 2,52.

Timring 3,117.

Timvisare (ur) 6,2 2 2,

6,223.

Tin (tenn) 3,86, 4.240.

Tinea laricinella 3,415.

Tinguianer (folkstam),

bygnadskonst 1,17 8.

Tinktur 5,225;— röd 4,7.

Tinor för kräftfångst

3,589.

Tinos (ö), marmorbrott

3,27.

Tintinnabulum (klocka)

2,481.

Tinto (vinsort) 5,169,

5,180.

Tiotalsystem 1,134.

Tiphaigne de la Roche,

se Roche.

Tippo Saib eller Sahib

(sultan) 6,69 ;
— sadel

och stigbygel A 6,109,

6,118. I

Tipuam (flod, Bolivia),
|

guldvaskning 3,162. !

Tiratori (glasperlstillv.)
j

4,524. !

Tirfing (svärd) 6,120. l

Tiro, Marcus Tullius
j

(romerska stenografins
j

uppfinnare) 1,512.

Tirsrums kyrka (Öster-

götland) 1,304.

Tirthakars (profeter inom
buddaismen) 1,191.

Tischbein (mekaniker)

5,65.

Tistel, frömjöl A 2,332.

Tistel, ornament 1,265.

Titan (metall) 2,254,

4,28, 4,39.

Titanjern 4,321.

Titansyra 4,44.

Titelblad på böcker

1,548, 6,503.

Titelstilar, sammanställ-

ning A 1,554.

Titicaca (sjö), soljung-

frurnas kloster 1,178.

Tittelbach, luftvexlings-

apparat A 5,391.

Titus, medlet för hans
förgiftning 5,229.

Titus' termer (Rom) A
5,382.

Tivoli, Sibyllatemplet

1,224, A 1,225; —
travertin 3,39.

Tizian, porslinsmålnin-

gar 1,271.

Tjockhudingar, utdöda

1,4, 1,11.

Tjockmäskningsmetod
5,191.

Tjurar 3,380, 3,385; —
olika slag A 3,382;
— som dragdjur 6,325.

Tjäder 1,11, 1,93, 3,467,

3,487.

Tjära 3,462, 5,349 o. f.,

5,506 ;
— af torf, brun-

kol och skiffer 5,351
o. f.; — användning

5,49 7; — tillverkning

3,451.

Tjäralster, användning

5,497.

Tjärbränning 3,450.

Tjärbärma 3,451, 3,462.

Tjärdal (tjärtillv.) 3,450.

Tjärfärger 5,498, 5,514.

Tjärgropar 5,332.

Tjärning (repsl.) 6,410.

Tjärolja 5,354; -— lätt

5,350; — tung 5,350.

Tjärperma, se Tjärbärma.
Tjärugn 3,450; — med

jerncylinder A 3,449.

Tlaltelolco (salutorg i

Mejico) 1,131.

Tlascala (mejikansk stad)

1,183.

Toalett, en egyptisk skön-

hets A 5,292.

Toalettsaker, romerska
A 5,293.

Toalettvål 4,165.

Tobak 1,45,3,273,3,333,

3,337, 3,360, A 5,103

o. f. ; — beredning

5,119 o. f.; — för-

brukning 5,12 7 ;
— hi-

storia 5,104 o. f. ;
—

kemiska beståndsdelar

5,116 o. f. ; — kine-

sisk 5,105; — odling

5,lllo.f.,5,128,5,129;
— produktion, jordens

5,12 7; — som göd-

ningsämne 3,316; —
som läkemedel 5,106;— som mynt 1,130;
— virginisk 5,105, A
5,113, 5,115; — jfr

Nicotiana.

Tobaksblad, gallring

5,119; — glättning

5,120; — skärning

5,121; — stripning

5,119; — svettning

5,119; — såser 5,120;
— torkning A 5,116.

Töbaksfabriker 5,128,

5,129.

Tobakspipa 5,109 o. f
.

;

— af lera 5,106, 5,107;— den tyske handt-

verksburschens A
5,110; — gammal in-

diansk A 5,105, A
5,106 ;

— hos fanstam-

men A 1,111; — rysk

A 5,110 ;— tsjnktsjer-

nas A 5,1 08 ;
— tvåde-

lad indiansk A 5,105.

Tobaksqvarnen, den hi-

storiska, på slagfältet

vid Leipzig A 2,57.

Tobaksrökning 1,45,

5,106, 5,107.

Tobaksskörd på Cuba A
5,114.

Tobie commedia 1,600.

Tobis (fisk) 3,566.

Toddy (palmvin) 1,45.

Toffana (giftblanderska)

5,230.

Toft (bygn.) 1,356.

Togam (berg i Japan),

teodling 5,89.

Toile de soie (tygsort)

6,435.

Tokajer (vinsort) 3,357,

5,168, 5,174, 5,180.

Toko-pat (växt) 6,346.

Toledo, San Christo de

la Luz (kyrka) A 1,243,

1,244; — Tajobron

1,293.

Toledoklinga A 6,128.

Tolfa (Kyrkostaten), a-

lunverk 4,454, 4,455.

Tolteker (Mejico), byg-

nader 1,183, 1,184; —
skrifkonst 1.486.
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Tolubalsam 5,406.

Toluidin (färgämne)

5,499.

Toluol 5,350, 5,498,

5,499.

Tom, långa (guldvask-

ningsredskap) 4,2 98.

Tomback 4,221, 4,272.

Tombackgjutare 4,2 24.

Tombas (herbergen i

Peru) 1,179.

Tomicus chalcographus

3,414; — stenogra-

phus 3,414; — typo-

graphus A 3,414.

Tomrum, Torricellis

2,110.

Ton 2,465 o. f.; — dju-

paste hörbara 2,245,

2,463;— högsta 2,245,

2,466.

Toner, medljudande

2,47 3; — tartiniska

2,473.

Tonernas verld A 2,461.

Tonfiskar 1,48.

Tonförnimmelser 2,245.

Tonkay (tesort) 5,92.

Tonneins (Frankrike), to-

baksfabrik 5,128.

Tonstickel A 1,613.

Tontin, färgskala för mi-

niatyrmålning 6,280.

Tontryck 1,617.

Tonverktyg, det första

kända 2,480.

Tonvexlingsmekanism
(blåsinstr.) 2,528.

Topas 3,236, 3,250 o. f
.

;

— kristallform A 3, 2 3 8;—
- österländsk 3,24 7,

3,248.

Topaskristaller 3,250.

Topaz 3,251.

Topazin (ö i Nil), gul

flusspat 3,251.

Tope (ind. graf) 1,192;— vid Sanchi A
1,178.

Toppkardor A 6,378.

Toppkardsputsningsap-
parat 6,380.

Topplatta (väfn.) 6,441.

Toppning (skogssk.)

3,411.

Toppskog 3,411.

Toppsocker 5,68.

Tordmule (fågel) 3,491.

Tordyfvel (egypt. orna-

mentik) 1,204.

Torell, O. (professor,

zoolog) 3,509.

Torf 3,169; — använd-
ning 5,327, 5,342,

5,349,5,358; — bränn-
värde 3,440.

Torfaska 3,320.

Torfbildningsämnen

3,169, 3,170.

Torfgas 5,343.

Torfinn Karlsefne, kolo-

nisationsförsök i Ame-
rika 1,150.

Torfjord 3,2 90.

Torfmossar 1,11, 3,17,

3,169, 3,170, 4,340.

Torfmosshjort 1,11.

Torfupptagning 3,181.

Torg 1,372 ;
— romerskt,

se Forum.
j
Torgpump, se Gårdpump.

i Torino (Turin), torkin-

|
rättning för silke

|

6,366.
i Torium (metall) 4,39.

|

Torjord 4,31, 4,44.

;

Torkcylindrar (pappers-

maskin) A 1,457, 1,467.
i Torkduk (pappersmaskin)
A 1,456.

|

Torklafve (ölbryggn.)

5,191.
i Torkmaskin A 2,10 7.

]

Torkning af kött 5,251;
— af silke 6,366; —
af virke 3,433.

Torkrum (cigarrtillv.)

5,124.

Torn, se Klocktorn, Kyrk-
torn, Trycktorn; —
lutande, se Bologna

]
och Pisa.

i

Torne elf, längd, jem-

i förd med andra noders
i A 3,504.

;

Torneringshjelm, engelsk

i

sluten, från 1450 A
I

6,118.
I Torneringssköld 6,115;

|

— tysk A 6,107.

i
Tornerspel 6,113 ;

— äld-

|

sta 6,116.
i Torngraf, se Keniy, S:t.

I

Tornklockor 4,206.

Tornur 6,233; — det

j

första med hjul 6,214;

|

— Mannhardts fria

i

pendel A 6,234.

i

Torrbokning (bergsbr.)

|

A 4,64.

I

Torre del greco (Neapel),

j

korallfiskare 3,548.

j

Torricelli, E. (fysiker)

! 1,154, 2,110, A 2,111,

j

2,163.

j

Torricellis försök A
|

2,110, 2,164; — —
I

tillämpade 2,111.

Torricellis rör 2,116,

2,193.

Torricellis tomrum 2,110.

Torrläggning, Haaiiem-
sjöns 2,204.

Torrmetod (fotogr.)

4,616.

Torrstämplar 1,67 3.

Torrvedsbloss 3,132.

Torsk 3,560, 3,566.

Torskfångst 3,553,3,560
o. f. ; — Island och
Newfoundland 3,554.

Torsklefvertran 3,562.

Torstenson, L. (fältherre;

art. hist.) 6,7 2.

Torstensson, A. (boktryc-

kare) 1,600.

Tortrix buoliana 3,415;
— viridana 3,415.

Torula cerevisise 5,141.

Torvald Röde, kolonisa-

tionsförsök i nya verl-

den 1,150.

Toscana, höjdmätningar

2,113; — qvicksilfver

4,252, 4,254; — to-

scansk stil 1,2 2 4.

Tot (skrifk. hist.) 1,480,

1,498.

Totem (bildskrift) 1,484.

Totmes III (egypt. ko-

nung) 1,201; — tem-
pel i Tebe 1,200.

Toulon, ostronbankar

3,537.

Toulouse, S:t Severin

(kyrka) 1,28 3; — to-

baksfabriker 5,128; —
universitet 4,10.

Tournal (arkeolog) 1,8.

Tournesole (färgämne)

5,490.

Tourssvart 5,515.

Towern, kronjuveler

3,238, A 6,273; — va-

pensamling 6,116.

Townley (fysiker) 2,112.

Trabucillos (cigarrer)

5,124.

Trabucos (cigarrer) 5, 1 24.

Trade winds, se Passad-
vindar.

Tradition 1,139.

Trafvare, orloffska 3,37 6.

Tragant 5,409 o. f.; —
falsk 5,412.

Tragantgummi 5,408.

Trajanus, Roms förskö-

nande 1,66; — Sego-

viaaqvedukten 1,382.

Trajanusbron vid Donau,
bropelare af trä 3,433.

Trajanuskolonnen (Rom)

1,226, A 1,292, 1,298,

2,384, 2,522.

Trakehnen (stuteri)

3,376.

Traker, tobaksrökning

5,106.

Trakthuggning (skogssk.)

3,410.

Trakthuggningsskog
3,410.

Trakyt 3,16, A3,17, 3,34.

Trakytporfyr 3,33.

Trakyttuff 3,37.

Tralles, alkoholometer

5,181.

Trambiserra (Italien),

marmorbrott 3,46.

Trame (inslagsgarn)

6,388.

Traminer (drufsort), hvifc

5,168; — röd 3,355,
5,168.

Tramparbete (väfn.)

6,438.

Trampmaskin (väfn.)

6,440, 6,441, 6,447.

Trampor (väfstol) 6,423,

6,425 ; — uppsnörning

6,432.

Tramppump för bevatt-

ning af risfält A 3,33 3*

Tramprock (spinn.)

6,370.

Tramsilke 6,364.

Trän 3,577, 5,266.

Tranor 3,467; — från

Melos 1,48.

Transmutation 4,9.

Transparenttvål 5,275.

Transporteringsapparat

(handskm.) 6,537.

Transvaal (Afrika), dia-

mantfält 3,242.

Transversalsvängningar

2,467.

Transåpa 5,274.

Trapani, hafvets salthalt

3,203; — saltverk

3,209, 3,211.

Trapp (fågel) 3,467,

3,488.

Trappa till gyllene kam-
maren på rådhuset i

Bremen A 1,268.

Trappschakt (grufbr.)

3,122.

Trass (tuffsten) 1,320,

3,27, 3,37, 4,439.

Trattkolf (pump) 2,194.

Traumaticin (guttaperka-

lösning) 5,432.

Traunkretsen (Baiern),

leksakstillverkning

6,320.
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Traunstein (Österrike),

saltverk 3,205.

Trautmann, F., Ge-

schichte der klein-

kunst 6,268.

Travale (Toscana), sof-

fioner 3,231.

Travertin 3,20, 3,39.

Trawl (trål; fiskredskap)

3,554, 3,564 o. f.

Trawlfiske 3,564 o. f., A
3,568.

Trebisond, kopparut-

skeppning 4,192.

Tredj edelsfyrkanter

1,559,

Treenium (element) 4,40.

Trefötter 5,358.

Tregannon hill (Eng-

land), kaolinbrytning

4,384.

Trekantsharf 3,3 04.

Tremansborrning 3,2 3.

Tremblades, claires

(ostronodl.) 3,538.

Trent, kanal till Mersey

4,390, 4,394.

Trento (Tyrolen), terpen-

tintillverkning 5,404.

Treqvartblod (hästafvel)

3,374.

Treskiftesbruk 3,280.

Trestervin 5,171.

Trevany (tändsticksfabri-

kant) 4,591.

Treves (palats i Vene-
zia) 1,341.

Trevigo, Bernhard v. (al-

kemist) 4,8.

Trevithick (ingeniör),

högtrycksmaskiner

2,583, 6,5; — ångvagn

1,396, 6,6.

Trewithik, se föregående.

Triangel (musik, instr.)

2,481, 4,209.

Triasformationen 3,15, A
3,17.

Triclinia (rom. soffor)

1,338.

Triebischdalen(Sachsen),

Kothschönbergsstol-

lens mynning 3,111.

Trier, sandstensbrott

3,58; — Ygelmonu-
mentet 1,226.

Triest, export af kakao-

skal 5,102.

Triewald (mekaniker)

6,7, 6,476.

Trifolium hybridum

3,339; — incarnatum

3,339; — pratense

3,339; — repens 3,339.

Trifyllin 4,58 6.
i

Trigonella foenum grae-
|

cum 5,216.
|

Trikiner 2,334, A 2,335, i

3,365, 3,388. !

Trinidad (ö), asfalt 5,40 3; !

— kakaoplantager5,9 9.

Trinity bay (Newfound-
j

land), atlantiska ka-
i

belns ändpunkt 2,43 9, !

2,441. !

Tripangfiske 3,553. !

Tripoli, glasperlor 4,524 ;
i

— svampfiske 3,549,

3,550. i

Triptolemos (landth.

hist.) 3,275, 3,297.

Tritheirn (abbot), om bok-

tryckarkonsten 1,535.

Triticum 3,32 7 ;
— amy-

leum 3,32 7 ;
— durum !

3,32 7; — monococ-
cum 3,3 27; — spelta

3,32 7; — turgidum

3,32 7; — vulgäre

3,327.

Triumfbågar 1,2 2 5.

Triumfvagnar 6,3 24.

Triumviri monetales |

1,133.

Trivulci (general), ris-
;

plantering i Italien

3,331. i

Trochu (general), aero-
|

nautisk observations- i

kedja 2,161. i

Troféer 1,7 6.

Trogontherium Cuvieri 1

1,10.
i

Troika (åkdon) 6,331. |

Tröja (Ilion), grafvar
|

1,213.
|

Trokilos (vagn. hist.)
|

6,324. •
!

Trolldom 1,13 7.
;

Trollfotografier 4,624. |

Trollhättan, pappersbruk
;

1,472; — träsliperier

1,477.

Trollhätte kanal 6,15.

Trollinger (drufsort)

3,354, 5,169.

Trollkort 2,2 85.

Trolltrumma 2,285.

Trollykta 2,271,

Trombone (blåsinstr.) A
2,52 7; — å pistons A
2,527.

Trommsdorff (kemist)

4,40.

Trompette ä cylindres

(blåsinstr.) A 2,52 7.

Tronsal, assyrisk A
1,208.

Tross 3,565, 6,410.

Trostelmaskin (spinn.) A
6,385.

Trottsten 4,195.

Trou de Frontal (grotta,

Belgien), fornfynd

4,340.

Troyes, katedral 2,512.

Trublering (aluntillv.)

4,458.

Trubleringskärl 4,458.

Trumhinna (öra) 2,47 6.

Trumhåla (öra) 2,47 6.

Trumma (instr.) 2,480,

2,481, 2,538.

Trumma (kolmila) A
3,447.

I

Trummessing 4,2 24. I

Trumpet 2,48 7, 2,521 o.
j

1, 2,538; — keltisk
|

A 2,521.
I

Trumskinn 2,481. i

Trumslagare från 15:e
\

årh. A 6,42. I

Trupper, förplagning i !

fält 5,255.
j

Tryck af tyg, se Tyg-
;

tryck.
j

Tryck, atmosferiskt
i

2,122; — effektivt
i

(ångm.) 2,584; — hy-
|

drauliskt 2,182.
|

Tryck (boktr.), aldinska
|

1.545; — goffreradt
|

1.167 3; jfr Goff-
|

rering; — med rörliga
j

typer 1,530 ; — med
j

stående stilar 1,589; i

— (litogr.) kemiskt

1,661; — — sal för

A 1,648; — jfr Ma-

i

skin-, Natursjelf-,

I

Tafle-, Tillfällighets-,

!
Tontryck.

\

Tryck i svarf (metall-

!
bearbetn.) 4,182.

;

Tryck (knif) 6, 13 1,6,13 3.

!

Tryckanstalter, berömda

|

1,593 o. t

i

Tryckapparat för tapet-

|

tillverkning A 5,57 2.

I Tryckarter (boktr.) 1,590.

i

Tryckeri 1,444; — euro-

I

peiskt 1,618; — gam-

j

malt A 1,530; — kej-

serliga (Wien), galva-

j

noplastiska ateliern

A 2,382; — Upsala

1,598; — jfr Bok-
tryckeri.

Tryckerisal, se Trycksal.

Tryckeriugn (lervaru-

tillv.) 4,430.

Tryckform (boktr.) 1,560

o. f. ; — kinesisk 1,621

;

— (tygtr.), tillverk-

ning Å 5,527-

Tryckfärg, litografisk

1,65 3; — till kattun-

tryckning 5,5 28.

Tryckkonst 1,548; —
begynnelse 1,525 o. f.

Tryckning af mattor

6,455; — af porslin

4,429; — af tyg A
5,480;— j fr Tygtryck

;

— (blecksl.) 6,203.

Tryckpapper 1,447.

Tryckpress (boktr.)

1,570, 1,571; — (li-

togr.) 1,658 o. f. ;
—

scandinavian press

1,601; — jfr Maskin-,

Eull-, Snäll-, Stjern-,

Tvåfärgspress.

Tryckpump A 2,195,

2,196; — med plun
gerkolf A 2,198.

Trycksal, Brockhaus' :

Leipzig A 1,575; —

P

A. Norstedt & Söners

i Stockholm A 1,600
Tryckskruf (kanon) 6,62
Tryckstil, se Stil.

Tryckstål (blecksl.)

6,203.

Trycksvärta 1,586 o. f
.

;

— svensk 1.603.

Trycktelegraf 2,4 28 o. f.;

— Hughes' 2,429; —
Oisens 2,431.

Trycktorn (vattenled-

ning) 1,384.

Tryckvalsar for tyg-

tryck, tillverkning

5,526.

Tråd, leonisk 4,271; —
jfr Ståltråd.

Tråddelning, remapparat
(spinn.) 6,392.

Tråddragning 4,199,

6,180.

Tråddragningsmaskiner

6,9.

Trådglas 4,52 7.

Trådkors (tub) 2,302.

Trådprof (sockertillv.)

5,53.

Trådstift, tillverkning

6,170 o. f.

Trådstiftsmaskin A
6,171.

Trådväxter, transmarin-
- ska 6,403.

Trådämnen, de första

6,538; — förarbetning

A 6,347; — förfalsk-

ningar 6,366.
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Tråg (geolog.) 3,12, A
3,62 ;

— för guldvask-

ning 4^298.

Trågapparat A 2,371 ;
—

Davys stora A 2,3 7 2.

Trål, se Trawl.

Trä 3,400; — bearbet-

ning A 6,281; — —
historik 0,284; — för-

beredande behandling

6,282, 6,283; — för-

stenadt3,15 ; — konst-

gjordt 6,497; — vat-

tenhalt 6,282 ;
— vär-

meledare 2,549; — jfr

Timmer, Virke.

Träarbeten, universal-

maskiner 6,2 92.

Träbanor 1,394.

Träbearbetningsmaski-

ner 6,9, 6,28, 6,285 o. f.

Träbildhuggare 6,3 2 7

.

Träbildhuggeri 6,296.

Träbroar 1,414.

Träbädd (bygn.) 1,320.

Träd 3,400 o. f., 3,430.

Träda (jordbr.) 3,280.

Trädbark 3,451.

Trädgårdar 3,35 7; —
afkastning 3,348; —
anläggning 3,344; —
botaniska 1,153, 3,359,

5,7 6; — gödning

3,345; — zoologiska

3,367, 3,368.

Trädgårdsodling, Tysk-
land 3,348.

Trädgårdsplaner,Finland

A 1,378.

Trädgårdsskötsel A
3,343.

Trädplanteringar, infly-

tande på sundhetsför-

hållandena 3,399.

Trädskolor 3,352.

Trädslag, Sverige 3,402
o. f.

Trädväxter, nordlig gräns

3,400.

Träförädlingsfabriker

6,295.

Trägas 5,343.

Träharmonika 2,483.

Trähus 6,296.

Trähyfvelsmaskiner

6,289.

Träkloss (musik, instr.

hos fannegrerna) 2,480.

Träkol 3,440 o. f. ; — an-

vändning 4,82, 4,111,

4,627; — beskaffen-

het 3,442; — bränn-

värde 3,440; — spe-

cifik vigt 3,442 —

Sveriges ut- och in-

försel 1871 3,462.

Träkolstackjern 4,82.

Träkolsugnar 4,49.

Träkyrkor, norska 1,239,

J,240; — ryska 1,242.

Träkärl 1,111; — krys-

sade och laggade 3,436.

Träleksaker 3,439.

Trämassa för pappers-

tillverkning 3,439; —
— kokad 1,459 o. f

.

;

— slipad 1,457 o. f.

Trämöbler 6,298.

Tränagelsmaskin 6,294.

Träolja 5,299, 5,319,

i
5,354 ;

— distillerings-

|

panna A 5,355; — e-

genskaper 5,355;— re-

lativ ljusstyrka 5,356.

|
Träpermar (bokb.) 6,503,

i
6,506.

i
Träpligg 6,5 30.

|

Träpulver 6,495.

'i Trärep 3,438.

Träsaft 6,282.

i

Träskor 6,298; — till-

|

verkning A 6,29 7.

I
Träskrufvar, tillverkning

' 6,175; — skärstol A
I

6,174; — snedtyg A
|

6,175.

j

Träsköld, läderbeklädd,

! från hussitkrigen (15:e

I årh.) A 6,10 7.

j

Träslag 3,453 o. f.,

i

6,284, 6,285; — in-

I
förda till Sverige 1871

j

3,462.

I Träsliperi, Sveriges äld-

;

sta 1,458.

i Träsnidare 1,610, 1,612,

A 1,613.

i
Träsnidarkonst 1,5 25, A

1,604; — användning
! af fotogrann 4,622; —
|

handgrepp A 1,613;

|

— historia 1,604 o. f
.

;

i — teknik 1,608 o. f.

Träsnideri 6,296 o. f.,

A 6,302.

Träsnitt 1,526; — af

Btirkner A 1,616; —
af Knesing A 1,617;
— af Unzelmann 1,60 7,

A 1,615; — från 16:e

årh. A 1,608 ; — gam-
malt, efter teckning af

Albrecht Diirer A
1,606; — surrogat för

1,622 o. f.

Träsnittsmaner 1,611.

Träsnittsprof A 1,604.

Träsnittsstockar, mate-

rial 3,454; — jfr Bux-
bom.

Träsoldater, tillverkning

på svarfstol A 6,319.

Träsprit 5,355; — an-

vändning 4,644, 5,412.

Trästick 1,612.

Trästickel (tygtr.) 5,528.

Trästift 6,531.

Träsvarfstål A 6,312.

Träsvarfvare 6,307.

Träsyra 5,354, 5,355.

Trätaflor (skrifmaterial)

1.437, 6,502.

Trätenn 5,497.

Trätjära 5,353, 5,506.

Trävaror, bearbetade, ut-

förda från Sverige 187

1

3,460, 6,296; — in-

förda till Sverige 1871
(statist.) 3,462, 3,463;
— utförda från Sverige

1864-71 (statist.)

3,46 1 ; — utförda från

Sverige 1871 (statist.)

3,458 o. f.

Trävaruhandel 3,453; —
Sverige 3,458 o. f.j —
Tyskland 3,453.

Trävirke 3,429.

Träättika 5,12.

Tröghet 2,1, 2,18.

Tröskel, (bygn.) 1,322.

Tröskmaskin, se Trösk-

verk.

Tröskning 3,312.

Tröskverk 3,312 ;
— med

lokomobil A 3,311.

Tsadsjön (Afrika), pål-

bygnader 1,57.

Tsailyn (papp. hist.)

1,471.

Tsao (kines, kursivskrift)

1,493.

Tsarskoe-Selo, vapen-

samling 6,105, 6,106,

6,107, 6,115.

Tschirnhausen, tillverk-

ning af glaslinser

2,268.

Tschirnhausen, E. W. v.

(kemist) 4,37 6.

Tschudi (pianofabrikant)

2,496.

Tschulik, sättmaskin

1,565 o. f.

T sin (kines, dynasti)

1,146.

Tsjandu (gift) 5,131.

Tsjerkesser, aktivt ur-

folk 1,141; — bild-

ningsgrad 1,148; —
fortskaffningsmedel

1,120;— handell, 131;

— karakter 1,25; —
renlighet 1,72;— tsj er-

kessisk pansarskjorta

1,106 ; — vapen 1,105 ;— jfr Kaukasus.

Tsjernostotinsk (Ural),

hytta 3,153.

Tsjeu (kines, dynasti)

1,187.

Tsjeu (kines, ord) 1,492.

Tsjeu (rikshistoriegraf i

Kina) 1,493.

Tsjil-minar (ruiner af

Xerxes' palats) 1,210.

Tsjindynastin (Kina),

porslin 4,349, 4,350.

Tsjippeväkrigare (jfr

Chippeväer) A 1,102.

Tsji-tsong (kejsare i Ki-

na), porslin 4,351.

Tsjuder, grufbrytning

3,85.
,

Tsjuktsjer, pipa A 5,108.

Tsjulang (tesort) 5,92.

Tsjultrys (pelarhallar)

1,197.

Tsjumma (Urtica nivea)

1,471.

Tsjöttry (ind. grafvård)

1,249.

Tub, akromatisk 2,266;— astronomisk (Kep-
lers) 2,11; princip

A 2,301 ; — betydelse

2,101, 2,311 o. f.; —
dialytisk 2,307 ;

— för-

storande kraft 2,302;— historia 2,298 o.

f
.

; — holländsk (gali-

leisk) A 2,301; —
inrättning 2,300.

Tuba (rom. trumpet)

2,487, 2,522.

Tubablåsare, romersk A
2,522.

Tubanti (glasperlstillv.)

4,525, 4.526.

Tubingen, jättefat 5,17 7.

Tubori (inföding i Afri-

ka) 5,115.

Tucapan (Mejico), teo-

calli 1,184.

Tudorros (ornam.) A
1,266.

Tuffer 3,37.

Tuffkrita 3,27.

Tufråg 3,328.

Tugga, feniciskt graftom

1,211.

Tuggtobak 5,111, 5,127.

Tuilerierna (Paris) 1,271.

Tula (guvernement i

Ryssland), stenkolsfält

3,171, 3,191.
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Tula (stad i Mejico), an-

lagd af toltekerna

1,183.

Tula (stad i Ryssland),

dosor 6,280; — ge-

värsfabrik 6,102.

Tulamore (Irland), slam-

ström 3,17 0.

Tull 6,564, 6,565.

Tull, 'J., radsåning och
radsåningsmaskiner

3,307.

Tullbeskattning 6,56 5.

Tullföreningen, tyska,

bergsbrukets produk-
tionsvärde 3,164,

3,165 ; — boskapssköt-

sel 3,364, 3,365; —
får- och ullafkastning

(statist.) 6,353; —
linspindlar 6,399; —
tygtryck 5,534; — jfr

Tyskland.
Tullus Hostilius (åskle-

darens hist.) 2,360.

Tulpan 3,360.

Tum (arab. namn på
hvitlök) 5,205.

Tumba, pappersbruk

1,472, 1,683.

Tumbäck (Småland),

spiktillverkning 6,168.

Tumfack (handskm.) A
6,534.

Tumningslista (skogssk.)

3,426.

Tun (fornn. bygn.) 1,353.

Tunaberg (Söderman-
land), grufva 3,90; —
koboltglans 3,97,4,168.

Tunder 4,578.

Tunfisk 3,57 0.

Tunfiske 3,57 0; — vid

italienska kusten A
3,571.

Tunga (beskärhyfvel)

6,518; — (våg) 2,7 8.

Tunginstrument 2,533.

Tungor (fisk) 3,567.

Tungpipor 2,474.

Tungspat 4,445.

Tungsten 3,97.

Tunguser A 1,17, 1,19;— bildningsgrad 1,25

;

— bostäder 1,54; —
kokkonst 1,39, 1,40;— näfverbåtar 1,116;— religion 1,137.

Tunis, gummi 5,409; —
svafvel 4,548.

Tunlar 1,398 o. f.; —
svenska 1,409 o. f.,

1,432; — jfr Tunnel.
Tunna (mått) 1,136.

Tunna, nedfart på, i en i

fransk kolgrufva A
j

3,123. i

Tunnbindare i 17:e årh.
|

A 6,295. I

Tunnel, luftschakt A !

1,400; — under Sö-

i

dermalm (Stockholm)
j

1,409, 1,410, 1,432; I

— under Thames A
1,399, 4,440; — vid

i

Nyboda A 1,40 9; —
j

vid Stens brukA 1,410. !

Tunner (tekniker), fram-
|

ställning af glödstål
i

4,114.

Tunnhvalf (bygn.) 1,321.
;

Tunnstäfver 3,421, 3,436.
\

Tunntarm (strängtillv.)

6,553.
|

Tunstall (England), ler-
;

godstillverkning 4,394.

Tupinamber (folkslag),

klädedrägt 1,6 7; —

j

krukmakare 1,112.

Turbeh (grafkapell i Cor-
j

dovamosken) 1,246.

Turbin A 2,189, 6,7 ;
—

|

användning i grufvor
j

3,129; — Burdins
|

2,189 ;
— Fourneyrons i

2,190; — Jonvals
|

2,191. . i

Turbinhjul och ledskens-
j

apparat, horisontal ge-

nomskärning A 2,190.

Turcois (ädelsten) 3,252.

Turkar, se Turkiet.

Turkestan, hästar 3,3 7 4.

Turkiet, bomullsförbruk-

ning 6,357; — dama-
skenstål 6,124; — fili-

gransarbeten 6,2 74; —
färgning 5,514; — ge-

vär 6,93; — läderbe-

redning 5,438; — rus-

sin 3,353 ;
— saracensk

bygnadsstil 1,248; —

-

sockerförbrukning

5,48; — tobaksodling

5,115; — turkisk pil

A 6, 1 9 ; strids-

klubba och stridsyxa

A 6,108; — turkiska

mattor 6,459; — —
sablar A 6,107; —
tygtryckerier 5,535.

Turkiskt-rödt 5,484,

5,514.

Turkiskt-rödt-garn 5,514.

Turkos 3,236, 3,252,

3,253.

Turmala (arab. namn på
turmalm) 3,251.

Turmalin 3,236, 3,251;
— kristallform A
3,238.

Turnamal (ind. namn på
turmalin) 3,251.

Turnbullsblått 4,664.

Turnhout (Belgien), till-

verkning af färgadt

papper 5,552.

Turnips 3,334.

Turon (flod i Australien),

guldvaskning 4,301.

Tiirpe, praktskåp, ut-

stäldt i Paris 1867 A
6,300.

Tusch 3,450, 4,21.

Tuschmaner (koppar-

stickark.) 1,640.

Tusenblommor, se Mille-

fiori.

Tussa-silkesmasken

6,361.

Tutenay (nysilfver)

4,179. .

Twaddle, areometerskala

2,90.

Tvankey (tesort) 5,92.

Tveback (skeppsbröd)

3,5*8.

Tweel, laxfiske 3,598.

Tver (Ryssland), pors-

linsfabriker 4,398.

Tvillingarna, dubbelne-

bulosa A 2,316.

Tvillingsbikupa, dzier-

zonsk A 3,393, 3,394.

Tvinnmaskin (silkesbe-

redn.) 6,365.

Tvåfärgspress (boktr.) A
1,583, 1,584, 1,602.

Tvål 5,261, 5,268; —
användning i litografi

1,661; — fyllning

5,272; — historia

5,26.2, 5,263; — kok-

ning 5,2 7 O. f. ;
—

marmorerad 5,27 2; —
medicinsk 5,226; —
pröfning 5,273; — rå-

ämnen 5,264 o. f. ;
—

saltning 5,271; —
sammansättning 5,268,

5,2 7 5 o. f. ; — sur

5,281; — veneziansk

5,274.

Tvålbad 5,529.

Tvållim 5,2 71.

Tvålmassa, sönderskär-

ning i block A 5,2 7 3.

Tvålsten 4,385, 5,497.

Tvåltillverkning A 5,261

o. f.

TvåmansborrningA 3, 2 3

.

Tvärbrytning (grufbr.)

3,113, 3,115.

Tvärbänk (fornn. bygn.)

1,354.

Tvärförbindningar (mö-

belsnick.) 6,299.

Tvärhacka (stenbrytar-

verktyg) 3,22.

Tvärpall (fornn. bygn.)

1,354.

Tvärstycke (jordborr)

3,65.

Tvärsyllar af trä (jern-

vägsbygn.) 1,426.

Tvättbjörn 3,496.

Tvättbunke för salpeter-

beredning A 4,472.

Tvättcylinder (hvitbets-

sockertillv.) 5,59.

Tvätthjul (blekn.) A
5,462.

Tvättskifvor (del af hol-

ländaren) 1,450.

Tvättsvampar 3,566.

Tvättvalsar (blekn.) A
5,463.

Tyfon (myt.) 1,202.

Tyfonier (egypt. bygn.)

1,202.

Tyg, behandling i färg-

bad A 5,509; — faso-

nerade 5,519; — oför-

bränneliga 5,471; —
tryckta (statist.) 5,534,

5,535; — vattentäta,

tillverkning 5,429; —
värmeledare 2,549.

Tygbom (väfn.) A 6,423.

Tygjacka 6,110.

Tygtryck A 5,480, 5,485,

5,517 o. f.; — an-

vändning af kautsju

5,430; — förfarings-

sätt 5,522; — histo-

ria 5,518 o. f. ; — hos
kaukasusfolken 5,518;— med anilinfärger

5,531; — national-

ekonomisk betydelse

5,533; — olika meto-
der 5,528; — stati-

stik 5,534, 5,535.

Tygöfverdrag (bokb.)

6,521.

Tyll 6,4 73.

Tyllbroderingsmaskiner

6,491.

Tympanum (vattenupp-

fordringsverk) 2,191.

Tyndall (fysiker) 2,13.

Tyne, störfiske 3,600.

Tyngd, se följande.

Tyngdkraft 2,73 o. f.,

2,93, 2,112; — rikt-
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ning 2,7 4; — understö-

dande hos en regelbun-

den fyrsiding A 2,7 6.

Tyngdlag, upptäckt 2,7,

2,11.

Tyngdlinie 2,7 6.

Tyngdmätare (barome-

ter) 2,115.

Tyngdpunkt 2,7 5 o. f.

;

— fallande inom stöd-

ytan A 2,7 8.

Tynos Skylakia (Morea),

stenbrott 3,43.

Typ för de köttätande

folken A 1,29; — jfr

Typer.

Type revolvingmachine

A 1,581.

Typer för den svarta,

hvita och gula men-
niskostammen A 1,1;— för de växtätande

folken A 1,28; — jfr

Typ.
Typer (boktr.), rörliga

1,530, 1,621.

Typer (sockertillv.) 5,54.

Typografer, de mest be-

römda, gamla 1,545.

Typographia 1,548.

Typokaustik 1,624.

Typometri 1,551.

Tyre på jernvägshjul

6,20.

Tyrolen, fahlerz 3,95;
— guld- och silfver-

haltig svafvelkis 6, 3 5
;— kopparlasur 4,6 74;— tegelmalm 3,94.

Tyrus 1,142; — eröfradt

af Alexander 1,145 ;

-

—

grundläggning 1,211;
— purpurfärg 5,486;
— skönfärgning 5,481;—

' tapetväfning 6,457.

Tyrved, använd vid kim-
röksberedning 3,450.

Tyskar, bakning i me-
deltiden 5,34; — bro-

arbeten i medeltiden

1,414; — förbättrade

qvarnkonstruktioner

5,24; — skrifmaterial

i forntiden 1,437; —
torneringssköld A
6,107 ;

— vapen 6,106,

6,107;— jfr Germaner.
Tyskland, acklimatise-

ring af husdjur 3,365
o. f

.
; — angelsachsisk

bygnadsstil 1,232; —
arbetarbostadsfrågan

1,348; — bokbinderi

6,504, 6,506;— (boktr.

uppfinn.) 1,534, 1,545;— bomullsförbrukning

6,35 7; — bondhus
1,353; — borgarhus

1,346; — choklad

5,100; — cigarrtill-

verkning 5,122; — fa-

janstillverkning 4,396
;— fioltillverkning

2,518 o. f. ; —• fos-

fortillverkning 4, 5 8 9
;— fruktodling 3,348;— färgningskonst

5,483; — gaslysnin-

gens införande 5,326;— glasmåleri 4,5 38;— glassaker från äl-

dre tider A 4,498; —
glastillverkning 4,498

;— guldafkastning

4,292; — guldsmeds-
och juvelerarkonstens

uppblomstring 6,2 60;— halfädelstenars slip-

ning 3,2 6 2 ;
•— humle-

gårdar 5,135; — hvit-

betssockertillverkning

5,59 ; — infanterigevä-

rets nya tändnålsme-
kanism 6,89; — jagt

3,468; — jerntillverk-

ning (statist.) 4,139;— jernvägar (statist.)

6,597; — jordbruks-

statistik 3,271 ;— kaf-

feförbrukning 5,84; —
kaffeinförsel från Hol-
land 5,76; — kakao-

förbrukning 5,99; —
kattuntryckerier 5,519;— konstmöbler 6,305

;— kulturhistoria i me-
deltiden 1,148; —

•

landthushållning

3,27 9;— likörer 5,162;— lupinodling 3,340

;

— lädertapeter 5,541

;

— maskinarbetarnas
antal i förhållande till

folkmängden 6,36; —
mått 2,3 0; — olj till-

verkning af vindruf-

kärnor 5,171; — opi-

umodling 5,130; —
orgelbyggeri 2,541,

2,543; — papperstill-

verkning (statist.)

1,47 6; — porslinstill-

verkning 4,380, 4,395,

4,396; •— portikan-

läggningar 1,340; —
romanska stilens in-

förande 1,232, 1,236;— rågbröd 5,38; —

samfärdsmedel förr och
nu 1,161; — skogs-

* areal 3,402; — soc-

kerförbrukning 5,49;
— spanskgröna, till-

verkning 4, 6 7 4 ; —
spetstillverkning

6,469 ; — stengodskärl

från 16:e årh. A 4,3 60 ;— — från 16:e eller

17:e årh. A 4,361; —
stenkretsar 1,180; —
stenograf! 1,513; —
svärd A 6,106 ;

— säl-

jägare 3,585; — tak-

konstruktioner 1,342;
— takteglets form

1,32 9; — tapetindu-

stri 5,549; — tapet-

väfning under medel-

tiden 5,540; — to-

baksodling 5,115,

5,128; — trädgårds-

odling 3,348; — trä-

varuhandel 3,453; -

—

tullföreningen, se Tull-

föreningen, tyska; —
tygtryckerier 5,534;— tysk resmila 3,446

;— — rundsköld A
6,10 7; — tyskt land-

får 6,352; — univer-

sitet 1,153; — vald-

hornets införande

2,524; — vildsvin

3,365; — vinodling

3,353; — vintillverk-

ning 5,173, 5,184; —
yrkesbygnader 1,359;
— zinkografi 1,669;— ångmaskin, den
första 6,7; — öltill-

verkning 5,186; — jfr

Grermanien.

Tysksmide 4,93.

Tåg (repsl.) 6,406, 6,408 ;— af papper 6,497

;

— inre beskaffenhet

A 6,407.

Tågflätning 6,416.

Tågförbindningar A
6,415.

Tågor 6,406.

Tågslagning öfver leran

A 6,411.

Tågverksförbindningar,

se Tågförbindningar.

Tång (växt) 3,551; —
användning 3,316,

4,459; — jfr Hafs-

tångsskörd.

Tånge för vapenfäste

6,123; — på knif

6,131, 6,133.

Tångförare (broderings-

maskin) 6,489.

Tånghugg (jerntråd)

4,102.

Tångpatroner (svarfstor)

6,310.

Tårpil 3,360.

Täckblad (cigarrtillv.)

5,122; — skärning A
5,122.

Täckdike 3,291.

Täckfärger 5,574.

Täckglas 2,328.

Täckskifva (eldvap.) 6,62.

Täckvagn, historia 6,3 2 6

;

— tillverkning 6,327
o. f.

Tälj sten (grytsten; 3,38,

6,307.

Tälj stensbrott, svenska

3,38.

Täljstensornament, Up-
sala domkyrka 3,38.

Tält 1,52, 6,559.

Tälttak (bygn.) 1,324.

Tändhattar 6,82.

Tändhylsor, Nobels, ex-

plosionsförmåga 4,646;— Wahlenberg & K:s

4,645; — —
- explo-

sionsförmåga 4,646.

Tändhål (kanon) 4,211.

Tändmassa (stryksticks-

tillv.) 4,591.

Tandningar (eldvap.)

4,649, 4,650.

Tändnålsgevär 4,650,

6,85, 6,86; — apte-

radt A 6,88, 6,89; —
preussiskt 6,65, A
6,87, 6,88.

Tändnålsmekanism, ske-

matisk framställning A
6,86; — tyska infan-

terigevärets nya 6,89.

Tändnålspatron 4,650;— äldre preussisk A
6,87.

Tändsats, preussiska

tändnålspatronens

6,89; — till knallhat-

tar 4,651; — till stryk-

stickor 4,592.

Tändskruf (art.) 6,61.

Tändspegel, preussisk A
6,88.

Tändstickor 3,438, 4,590;— indoppning i tänd-

massan A 4,593; —
inläggning i ramar A
4,593; — Sveriges in-

och utförsel 1871

3,459, 3,462; — till-
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verkning 4,592 o. f. ; Tändstift (bakladdnings-
— tändsats 4,592;

|

gevär) 0.87.

— jfr Sakerhetständ- |
Tändsvamp, Sveriges in-

stickor, försel 1871 3,462.

Tändsticksindustri >\ Tändämnen 4,648 o. f.

4.591.
;

Tänger (glastillv.) 4,512.
|

Tärningskapitäl (bygn.)

1,236, 1,238, A 1,240.

Täthet 2,86.

Tätning (kanon) 6,63.

Tätring (kanon) 6,7 4.

Tättor (gasugn) 4.10 7.

Töjor (spinn.) 6,390.

Töpler (fysiker) 2,350.

Töplitz, jernväg 1,397.

Tore, distilleringsugn A
5,353, A 5,354.

Törnrosplantering 5,300.

U.

Ucliatius (artillerikap-

ten), stålberednings-

metod 4,114, 4,115.

Uchatiusstål 4,114.

Uddevalla, pitpropsutför-

sel 3,461.

Udine, torkinrättning för

silke 6,366.

Udsji (Japan), teodling

5,89.

Uffizj, degli (palats i Fi-

renze) 1,271.

Ugglum (Yestergötland),

grafsten med runor

och latinska bokstäf-

ver 1,505.

Ugn för afdunstning af

alunlösning A 4,455;
— för beredande af

lysgas A 5,3 30, A
5,331; — för brän-

ning af fajans A 4,42 0;— för fosforberedning

A 4,587 ;
— för kok-

salts förvandling till

glaubersalt A 4,461;— för kåksbränning

A 5,328, A 5,329; —
för sodabränning A
4,463; — historia

5,358; — material

5,367; — med lång-

sam förbränning 5,3 7 5

o. f. ; — — Cordes'

5,378; — — Delaro-

ches A 5,37 6;

holländsk 5,376 ;

Meidingers A 5,3 7 9,

5,381; Rist-Ku-

stermanns A 5,378 ;

—

— Wolperts A 5,37 7;— Morlocks 5,3 70, A
j

5,371, A 5,375; —

j

olika slag 5,365 o.
j

f
.

; — pennsylvanisk
J

5,359;— rysk A 5,369;
\— verkningssätt 5,365;— jfr Bak-, Blås-,

Fajans-, Flarn-, Galer-,

Gas-, Gasrost-, Glas-,

Glassmält-, Jern-, Ka-
kel-, Kalcinerings-,

Kalk-, Kanon-, Kol-,

Koppargar-, Kupol-,

Kåksbrännings-, Man-
tel-, Mas-, Messings-,

Muffel-, Platina-, Pors-

lins-
, Puddel-, Re-

tort-, Reverber-, Ring-,

Rost-, Schakt-, Seg-

rings-, Spiksmedje-,

Stjelp-, Sträck-, Såg-

spåns väll-, Tjär-, Tryc-
keri-, Träkols-, Yarg-,

Väll-, Zink-, Zink-

hvittsugn.

Ugnsbrott 4,154, 4,222,

4,245.

Ugnsdrag, reglering, Mei-

dingers anordning A
5,381.

Ugnsgaser, användning

4,104.

Ugnsrost, Scholls A
5,364.

Ugnsrostning 4,7 2.

Ugnsstugor (fornn. bygn.)

1,354.

Ugnsuppvärmning, regle-

ring 5,380.

Uhland (skald) 5,484.

Uhlhorn, prägelmaskin

A 4,288.

Uhr, C. D. af, tegeltill-

verkning vid Höganäs
4,406.

Ulfilas' bibel, alfabet

1,503.

Ulfsson, J. (erkebiskop),

boktryckeri i Upsala

1,598.

Ull 6,352 o. f.; —blek-
ning 5,47 4 O. f,; —
filosofisk, se Låna phi-

losorxhica; — konst-

gjord 6,353; — ma-
skin för tvättning A
5,475; — styrka3,493.

Ullafkastning, olika län-

ders 6,353.

Ullfår, pris 3,3 70.

Ullgarn 6,39 3.

Ullgren (kemist) 4,40.

Ullkammaskin 6,394.

Ullmosaik 5,421.

Ulloa, de (deltagare i den
s. k. peruanska mät-.

ningen) 2,35.

Ullsorter, benämning
6,389.

Ullspinning, mekanisk
6,389 o. f.

Ullsvett 5,47 4.

Ulltvättningsmaskin A
5,47 5.

Ullvatten (gasberedn.)

5,343.

Ulm, boktryckarkonst

1,545;— cement 4,440;
— domkyrka, orgel-

verk 2,538, 2,546; —
färgarskrå 5,483; —
linneväfning 6,350; —
trädgårdsodling 3,348.

Ulmaceer 3,401.

Ulrich af Wiirtemberg,

förmälningsgästabud

1,162.

Ultramarin, användning

4,172; — framställ-

ning 4,679; — grön

4,681; — konstgjord

4,680; — äkta 3,254, <

4,654.

Ultramarinaska 4,6 7 9.

Ultram arinfabriker 4,681.

Ultramarintillverkning

4,679.

Ume elf, längd, jemförd

med andra floders A
3,504.

Uncaria acida 5,446; —
gambir 5,446.

Uncialskrift 1,505.

Undenäs (Yestergötland),

brunsten 3,98.

Undercamera 2,2 7 6.

Register till Uppfinningarnas bok, banden 1— 6.

Underdel, ädelstenars

3,266.

Underfallshjul A 2,188.

Underfosforsyrlighet

4,585.

Underground captain

(gruftjensteman) 3,151.

Underhafskablar 2,437

o. f., A 2,440.

Underhud 5,439.

Underjordskablar 2,437
o. f.

Underjäsning 5,196.

Underjäst 5,141, 5,196.

Underlåda (väfstol) 6, 4 2 5

.

Underrede (svarfstol)

6,29.

Undersalpetersyra 4,563.

Underskel (väfn.) 6,453.

Understycke (fönster-

karm) 1,322; — (jord-

borr) 3,64; — jfr Un-
derlåda.

Undersvafvelsyrlighet

4,556.

Undersökning, qvalitativ

(kemi) 4,17; — qvan-

titativ (kemi) 4,18.

Undertryck (tillv. af vär-

depapper) 1,690.

Undervattenskablar, se

Underhafskablar.
Undervattensstammar

3,514.

Underved (kolmila) 3,444.

Undervisningsmaterial,

fornromerskt 1,521.

Undulationsteori 2,12,

2,217, 2,223.

Ungarn, blymalmsfyndig-
heter 4,22 6; — bo-

skapsskötsel 3,364; —
fahlerz 3,95; — guld

3,92; — guldgrufvor

4,292, 4,305, 4,307;— koppar 3,92; —
iäderberedning 5,438;
— potaska 4,450; —
pvrargvrit 3,94; —

-

11
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qvicksilfver 4,253; —
salpeter 4,469 ;

— sam-

färdsel 1,161; — silf-

verglans 3,93; — silf-

. ververk 4,307 ;
— soda

4,459; — svinafvel

3,38 7; — tegelmalm

3,94; — tobaksodling

5,115; — ungarska
zackelfår 6,352; —
ungarskt terpentin

3,449; — viner 5,168;
— vinskörd 3,353, A
3,356, 3,357; — jfr

Österrike-Ungarn.

Ungewitter (arkitekt)

1,281.

Unica (rom. längdmått)

2,27.

Uniformsknappar 6, 3 1 7

.

Unio (perla) 3,544.

Universalcirkelsåg och
borrmaskin A 6,293.

Universalguillocherings-

maskin 1,67 8.

Universalharmonie af

Mersenne 2,515.

Universalmaskiner för

träarbeten 6,292.

Universalmedicin 5,217.

Universalplog 3,302.

Universalspråk 1,126.

Universitet 1,153, 1,364,

4,10 ;
— jfr Högskolor.

Uns (rom. vigtmått) 2,27.

Untersee, pålbygnader

1,58.

Unverdorben (kemist)

5,498.

Unzelmann, träsnitt

1,607, A 1,615.

Upasträd 5,238, A 5,241.

Upland, möbeltillverk-

ning 6,305; — pap-

persbruk 1,47 2; —
rundkyrkor 1,298; —
runsten A 1,504; —
skogsareal 3,402.

Uppdragning (blecksl.)

6,203.

Uppdrifning (rep si.)

6,409.

Uppehållelsedrift 1,124.

Uppfinnare och uppfin-

ningar 6,594.

Uppfinningar, Hundra,
markisens af Worce-
ster 2,569.

Uppfordring (grufbr.)

3,125; — af stenkol

i Skotland A 3, 12" 4.

Uppfordringshjul 2,191.

Uppfordrings ställning
(grufbr.) 3,190; — med

spärrinrättning A i

3,128, A 3,129.

Uppfordringsverk för

virke 3,424, A 3,425.

Upphaspling (synåls-

tillv.) 6,181.

Upphettning, malmers
4,71.

Upphuggning af filar och
raspar 6,144.

Uppkok (färgn.) 5,513.

Upplindning (spinn.)

6,369.

Uppluckring af guldfö-

rande lager genom vat-

ten A 4,294.

Upplösningsmedel, ke-

miska 4,50.

Uppmätning, geodetisk

2,234.

Uppritningar (bygn.)

1,319.

Upprymmare (plåtars nit-

ning) 6,2 6.

Upprymningsstål
(svarfn.) A 6;312.

Uppsamlingsdam (hafs-

saltsberedn.) 3,209.

Uppsnörning (väfn.)

6,432.

Uppsättning (masugn)

4,88.

Uppsättningsarbete (mas-

ugn) A 4,89.

Uppsättningsmål (mas-

ugn) 4,88.

Upptäckare (chubblås)

6,160.

Upptäckter, geografiska

1,25, 1,26, 1,149 o. f.

Uppvärmning A 5,357

o. f; — af domkyr-
kan i Berlin 5,388

;

— med gas 5,38 7 o.

f. ;
— med ånga 5,387

o. f.

Upsala, aseptin 5,254;— bokbinderi 6,511;— boktryckeri 1,598;
— domkyrka 1,262;

orgelverk 2,544;
— — plan A 1,302

;— — tälj stensorna-

ment 3,38; — hög-

skola 1,154; — nyc-

kelharpa 2,520; —
orangeribygnad 1,312;— pendelförsök 2,101

;

— stenlagd väg till

Gamla Upsala 1,390;— syenitbrott 3,32;— telegraflinie till

Stockholm 2,44 8.

Upsala, Gamla, se före-

gående.

Upsala högar 1,295.

Upsalalera 4,404.

Upsala-Margaretehillba-

nan 1,432.

Ur, beståndsdelar 6,2 20;
— elektriska 2,447;
— gångens reglering

6,230; — med hjul

och lod 6,213 o. f.; —
med oro 6,218, 6,220,

6,222; — med slag-

verk 6,231; — olika

gångsystem 6,225 o. f.

;

— Strassburgs miin-

ster 6,214, A 6,215;
— jfr Spindelur och

vidare nedan.

Ur (Kaldeen), se Yarka.

Ural, bergkristaller 3,257,

3,259; — bergsbruk

3,85, 3,90, 3,152; —
dioritporfyr 3,33; —
guldförande sand

4,2 93; — guldvaske-

rier 4,302, 4,303; —
jernproduktion 4,86;
— kolfält 3,191; —
koppar 4,192;— kryso-

beryll 3,248; — ma-

|

lakit 3,94; — platina

i 3,92, 4,320, 4,321,

4,322; — serpentin

;

3,51.

Uralfloden, fiske 3,600.

Uran (metall) 4,2 8, 4,39.

Uranienborg (Hven), Ty-
' ge Brahes boktryckeri

1,444.

i Uranmalmer 3,97.

Uranmetod (fotogr.)

j

4,619.

i Uranockra 3,97.

Uranoxid 4,44, 4,432,

I 4,508.

i

Uranoxidul 4,44.

|

Urarit (gift) 5,238.

Urat (gödningsämne)

! 3,318.

Urban (drufsort), röd och
svart 3,355.

Urbanus VIII (påfve),

portlandsvasens upp-

gräfning 4,389 ;
— to-

baksförbud 5,108.

Urberg x3,9, 3,11, 3,13.

Urbino, dryckeskanna af

majolika A 4,365; —
jagtflaska af majolika

A 4,364; — majolika-

tillverkning 4,362.

Urboetter 6,27 9.

Urborrning 6,31.

Urceola elastica 5,4 19-

Ure (kemist) 5,276.

Urelement 4,37.

Urfabrikation, se Urtill-

verkning.

Urformationer 3,13, 3,1 4-

Urhällningsmetod(gjutn.)

4,160.

Urin, fosfor 4,583; —
muréxid 5,506 ; — rut-

ten, användning 5,47 6;— som gödningsämne
3,317.

Urinkyp 5,511.

Urinsyra 5,506.

Urkalksten A 3,17.

Urkokning (färgn.) 5,5 14*

Urladdare, Henleys
(elektr.) A 2,346,

2,349.

Urlakning af trä 6,28 3-

Urlerskiffer 3,14.

Urmakarmessing 4,224.

Urmakarskolor 6,241.

Urmakarverkstad från

16:e årh. A 6,218.

Urna med handtag af

Duron i Paris A 6,27 1-

Urnses (Norge), gammal
träkyrka 1,240.

Urostigma elastica 5,433-

Uroxe 1,11, 3,16, 3,170.

Urpendel A 2,96; —
Mannhardts fria A
6,234.

Ursinus (giftblanderska)

5,230.

Ursus spelaeus 1,10.

Urtafla 6,222.

Urtagningar (stäfskär-

ningsmaskin) A 6,294,.

6,295.

Urtica nivea 1,471.

Urtiden 1,87.

Urtillverkning A 6,212,.

6,240 o. f. ; — histo-

rik 6,212 o. f.; —
Nordamerika 6,245 ;

—
Schweiz 6,242 o. f. r

6,593.

Uruku (pluralistecken)

1,125.

Urville, Dumont d', om
hafstemperaturen

3,511.

Usurtesen, se Sesurtesen.

Utbindning (boktr.) A
1,559, 1,560.

Utdragare (tändnålsge-

vär) 6,86.
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Utdragning (spinn.)

6,369.

Utflyttning, radens (kor-

rektur) 1,564.

Utfordring (grufbr.)

3,125.

Utfordringsstoll, murad
A 3,109.

Utfärgning af betadt tyg

5,509.

Utförseltullar 6,565.

Utgång (boktr.) 1,559.

Uthuggning (synålstillv.)

6,183.

Utia (Afrika), snäckor
som mynt 1,131.

Utika (fenicisk koloni)

1,144.

Utkast till snabbskrif-

ningsmethoder för

svenska språket af F.

O. Silfverstolpe och
L. J. Hierta 1,515.

Utklippning af plattor

vid stålpennstillverk-

ning A 6,208.

Utklippningsmaskin
(skom.) 6,531.

Utliggare, båt med, från

Söderhafsöarna 1,118,

A 1,119.

Utlutning för sodabered-

ning 4,46 4.

Utlutningsapparat A
4,464.

Utlösare (piano) 2,501.

Utlösning (piano) 2,496.

Utrecht, boktryckeri

1,534; — klädestill-

verkning 6,42 0.

Utskjutning (boktr.)

1,56 0, 1,561.

Utskottsplank 3,434.

Utskärning (solfjäders-

tillv.) 6,322.

Utslagshål (masugn)

4,89.

Utslagsmaskiner, meka-
niska (skom.) 6,532.

Utslutning (boktr.) 1,558,

1,559, 1,560.

Utsmyckning 1,7 2; —
(solfjäderstillv.) 6,322.

Utstrykning (garfn.)

5,449.

Utställningar 1,17 o. f.

Utställningsbygnader

1,364.

Utställningspalats, Lon-
don 1862 A 1,287,

1,329; kristall-

palatset 1,32 7 ;
— Pa-

ris 1855 1,329; —

— 1867 1,329;

mått- och myntpavil-

jongen A 2,30.

Utsvarfnings stålA 6, 3 1 2

.

Utsvängning (blecksl.)

6,202.

Utter 3,486, 3,493.

Utterfett 5,22 7.

Utterhår 6,539.

Uttewaldergrund (sach-

siska Schweiz) 3,58.

Utvalsning af jernvägs-

skenor A 4,98.

Utvecklingens period

6,588.

Utvidgningsförmåga, luf-

tens 2,112.

Utzschneider (optiker)

2,269.

Utzschneider & Comp.,

fajansfabrik 4,395.

Utön, jernglans 3,98.

V, w.

Yaalfloden, diamanter

3,242.

Wach, galvanoplastik

2,379.

Väcka 3,138.

Vacuum 2,110; — boy-

lianum 2,16 7.

Vacuumapparat, Roberts

(sockertillv.) A 5,6 6.

Vacuumpannor (socker-

tillv.) 5,63; — af äldre

konstruktion A 5,65.

Vad, fiske med, i Plata-

floden A 3,603.

Vadda-gora (grufschakt

i Vieliczka) 3,219.

Vaddmaskin (spinn.)

6,378.

Vaddtunna (kardmaskin)

6,390.

Vadi-Halfa [ej Vadi-

Halsa] (Egypten), Hor
Amuns tempel 1,200.

Vadi Sebuan 1,201.

Vadstena, klosterkyrka

1,303;— slottA 1,308,

1,309;
'— spetstill-

verkning 6,469.

Wagenaar, inflytande på
Japans porslinstill-

verkning 4,355.

-Vaggstenar, England,

Frankrike, Sverige

1,180.

Waghäusel, hvitbetssoc-

kerfabrik 5,60.

Vagn 6,8, 6,559; — för

forsling af komprime-
rad gas A 5,3 48; —
historia 1,119, 6,323
o. f

.
; — målning och

lackering 6,3 30; —
napolitansk A 6,330;
— ostindisk 6,332; —
tvåhjulig 6,324; — jfr

Angvagn.
Vagn (vattensåg) 3,434.

Vagnborg 6,32 5.

Wagner (mekaniker)

6,234.

Wagner, R. J. (kemist)

4,593, 5,247.

Vagnfjädrar 6,330.

Vagnmakare 6, 3 2 7 , 6, 3 2 8

.

Vagnmakeri A 6,32 3 o.

f
.

; — verkstad A
6,326.

Vagnshjul 6,295, 6,328;— af papier-maché

6,498.

Vagnshäst 3,3 7 5.

Vagntillverkning, se

Vagnmakeri.
Wagram, artilleribatalj

6,42.

Vahea gummifera 5,419.

Vahlberg, J. A. (elefant-

jägare) 3,498.

Vahlenberg & Komp.,
tändhylsor 4,645,

4,646.

Wahrendorff, M. v., bak-

laddningskanon 6,53,

6,62, 6,74, A 6,75.

Vail, trycktelegraf 2,428.

Vaillant, se Cohen.

Vakglugg (vargjagt)

3,4 85.

Vaktelpipa 3,4 7 2.

Walbaum (guldsmed)

6,2 68.

Valbo (pappersbruk)

1,472.

Walchier (stenkolsväx-

ter) 3,17 5.

Walcker, E. F. (orgel-

byggare) 2,538, 2,546.

Walcker & Komp., or-

gelverk 2,546.

Waldenburg, fruktskiffer

3,53.

Waldheim, serpentin

3,51.

Valdhorn 2,523, A 2,524.

Valdhornssnäckor 3,566.

Waldkirchen, leksakstill-

verkning 6,320.

Valdteufel (skogssk.) A
3,420.

Valencia, lergodstillverk-

ning 4.359.

I
Valenciennes, spetstill-

verkning 6,470, 6,473.

|

Valentia (Irland), tele-

grafkabel 2,439, 2,441.
Valentinus, Basilius (al-

kemist) 4,150, 4,183,

4,312, 4,454; — jfr

Basilius.

Valeriansyra 5,13, 5,267.
Wales, bly 4,226; —

grufbrytning 3,89.

Wales, se Giles.

Walhalla (minnestempel
i Baiern) 4,218.

Valkare (spinn.) 6,350.
Valkbeta (hattm.) 6,542.
Walker, undervattens-

kablar 2,438.
Walker, J., lucifer mat-

ches 4,590.

Walker, Th., valstrycks

-

maskin 5,520.

Valkning (hattm.) 6,542;— (lergodstillv.) 4,4 1 5;— (väfn.) 6,465.

Valknop (repsl.) 6,416.

Wall (fysiker) 2,355.

Vallance (fysiker) 2,409;— förslag till atmo-
sferisk jernväg 2,175.

Vallbössa 6,44; — från

17:e årh. A 6,46.

Valle, P. della, om kaf-

fedrickning i Konstan-
tinopel 5,75.
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Wallendorf, porslinsfa-

brik 4,380.

Wallerfangen, porslins-

fabrik 4,3 96.

Wallerstein (kaffeodl.

hist.) 5,7 7.

Vallgevär, se Vallbössa.

Wallich (naturforskare)

3,509.

Valliére, la (artillerige-

neral) 6,45, 6,55, 6,73.

Vallmo 1,46, 3,335, 5,223.

Vallmoolja 5,266, 5,275,

5,412.

Vallner, om de svenska
kolmilorna 3,441.

Valloner, resrnilors in-

förande i Sverige 3,441.

Vallonsmide 4,93.

Valls kyrka (Gotland),

torn A 1,301.

Valmtak 1,324.

Valnötsträ 6,304.

Valnötsträd 3,351, 3,402,

3,456, 5,266.

Vals (mekanik) 2,64, 6,2 ;— graverad, för tyg-

tryck 5,52 7; — (jae-

quardmaskin) 6,445.

Walserthalsras (nöt-

bosk.) 3,381.

Valsglastillverkning

4,492.

Valshjul (urtillv.) A
6,221.

Valsmaskin (urtillv.)

6,241.

Valsmetall, engelsk

5,526.

Valsning (bokb.) 6,515.

Valsqvarn, skema öfver

valsparet A 5,32.

Valstryck (bokb.) 6,515

;

— (tygtr.) 5,522, 5,525.

Valstrycksmaskin (tapet-

tillv.) 5,57 2; — (tyg-

tryckn.) 5,520,A 5,526.

Valsverk (metallbear-

betn.) 6,9, 6,21; —
det första i Sverige

6,16; — för socker-

safts utpressning A
5,52; — jfr Snäll-,

Spikvalsverk.

"Walter, maskinpress

1,584.

Walton, oäkta kautsju

5,429.

Vambéi" : (upptäcktsre-

sande!) 4,356.

Vampumgördel (skrifk.

hist.) 1,482; — som
mynt 1,130.

Van (sjö i Armenien),
underjordiska palats

vid 3,27.

Vanadin 5.537.

Vanadinsyra 4,43.

Vanadium 4,39, 4,40.

Vandermonde (matema-
tiker) 2,3 3.

Vandiemens land (Tas-

manien), bostäder

1,51; — tasmaniskt

te 5,96.

Wangle (by), pålbygna-
der 1,58.

Vanilj A 5,214, 5,223.

Vanilla planifolia 5,214;
— pompona 5,214.

Vankant (virkes apte-

ring) 3,4 34.

Vannor (glastillv.) 4,516.

Wanzer, E. M. & Comp.,
symaskiner 6,481.

Wanzer, the little (sy-

maskin) 6,481.

Vao (kin. kejsarinna)

6,370.

Vapen 1,11, 1,30, 1,83,

1,84; — blanka A
6,38, A 6,104 o. 1;
— — tillverkning

6,122; — från brons-

åldern A 1,96; —
från Söderhafsöarna

A 1,100, 1,101; —
från 10:e årh. A 1,10 7

;—
' från 15:e och 16:e

årh. A 6,117 ; — för

hvalfångst Ä 3,578;— indisk-muhame dan-
ska 6,105, A 6,109;
— moriska A 6,106;— polering och slip-

ning 1,91; —-tillverk-

ning 1,86; — öster-

ländska A 6,108; —
jfr Eldvapen, Handeld-
vapen m. fl.

Vapenfabriker 6, 1 2 8 ;
—

Springfield 6,103.

Vapenhandel, Solingen

6,129.

Vapenklinga, tillverk-

ning 6,12 2.

Vapen ornament 6,12 2.

Vapenrock 6,115.

Vapensigill 3,2 6 7.

Vapensmed 6,113.

Vapensmide 6, 1 4, 6, 1 2 0.

Vapenväsen, historia

6,39.

Wappenhans (optiker)

2,327.

Wapping, tunnel 1.400.

Var (Frankrike), alumi-

nium 4,33 2.

Varauer (folkstam), ler-

kärl 1,112.

Varberg, stadsplan A
1,378, 1,379.

Varburg, se Bark.

Ward (svafvelsyrefabri-

kant) 4,561.

Varec 3,551, 4,460.

Warenita 5,488.

Varenne S:t Hilaire,

stenfynd A 1,91.

Varfvet, stora (Stock-

holm) 6,16.

Varg 1,11, 3,467, 3,468,

3,485, 3,493.

Varghag (vargjagt) 3,485.

Vargjagt med gris A
3,485; — på skidor

A 3,485.

Vargklingor 6,128.

Vargskinn 3,494.

Vargstämpel 6,128.

Vargugn 4,81.

Vargöcement 4,441.

Variationer, jordmagne-
tismens dagliga 2,457;— — sekulära 2,456.

Varinas, tobak 5,115.

Variolaria dealbata 5,489;— orcina 5,489.

Värka (Kaldeen), sarko-

fager af lera 4,344.

Varley, manipulator

2,446.

Varmapparat (masugn)

4,89, 4,105.

Varmgång (kolmila)

3,446.

Varmluftsledningar

1,330.

Varmluftslokomotiv

2,601.

Varmluftsmaskin 2,599,

2,600, 6,8; — Erics-

sons A 2,599, A 2,603;
— — vertikal genom-
skärning A 2,604; —
Lehmanns 2,606; —
— vertikal genomskär-
ning A 2,607.

Varmvattensapparat A
5,385.

Varmvattenspump
(ångm.) 2,57 9.

Varmvattensrötning (lin-

beredn.) 6.358.

Värnhem, klosterkyrka,

portal 1,300, A 1,301.

Varnish 5,355.

Warp (varpgarn) 6,388.

Varp (väfn.) 6,4 18, 6,420;— inredning A 6,431.

Varpa (väfn.), se Skär-

krona.

Varpgarn 6,388, 6,418;
— klistring och lim-

ning 6,433.

Varpning 6,427, A 6,428,

6,429.

Varpningsflotte 3,426.

Varro, om landthushåll-

ning 3,2 76.; — om
plogen 3,297.

Varsj av, tapettillverk-

ning 5,550.

Wartburg (slott) 1,339;
— landtgrefverummet

A 1,340.

Varaalstring .6,571.

Varuutbyte 6,562.

Vas af jasper ware A
4,388; — af vieux

sévres A 4,382; —
antik, från skattkam-

maren i S:t Denis A
6,261; — assyrisk,

funnen vid Nimrud A
4,344; — emaljerad,

med handtag A 6,279;
— från Meissen A
4,396; — grekisk, se

Vaser; — i renässans-

stil från Sévres A
4,395; — japansk A
4,354; — kinesisk A
4,353 ;

— med masker,

från hildesheimska

silfverfyndet A 3,257.

Vasa, stadsplan A 1.37 6.

Vasajone (Italien), mar-
morbrott 3,46, A 3,47.

Vasari, G. (konsthisto-

riker) 1,276.

Vasco da Garna (sjö-

farare) 1,151, 1,152,

A 1,153.

Vaser, grekiska A 1,113.

Vasisjta (botgörare; ind.

myt.) 3,37 9.

Vasium 4,40.

Vaskapparat A 1,453.

Vaskberg (grufbr.) 3,92,

3,101, 4,241.

Vaskguld 3,86, 3,92,

4,292, é,293, 4,320.

Vaskholländare (pappers-

tillv.) 1,454.

Vaskhärd (bergsbr.) 4,6 7;— fast 4,68; — rote-

rande 4,69.

Vaskmedel(boktr.) 1,587.

Vaskning (bergsbr.) 4,62;— (papperstillv.)

1.450.
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Vasktenn 4,241.
j

Yass som gödningsämne
i

3,316.
!

Wasserlein (optiker)
;

2,327, 2,328.

Tassla som läkemedel

5,224.

Vassou (missionär), om
luftbalonger i Kina
2,130.

Watenbiittel (J. Jiirgens

hemort) 6,3 7 0.

Watergarn 6,3 7 4, 6,385,

6,388.

Water-jennymaskin
(spinn.) 6,385.

Wjaterloobron (London),

bygnadsämne 3,31.

Watermaskin (spinn.)

6,375, A 6,385,6,402;
— Arkwrights 6,3 74.

Waterspinnmaskin, se

Watermaskin.
Water-twist (garn) 6,3 7 4.

Vatikanen, samling af

grekiska kärl 4,346.

Watson (kemist) 4,3 2 0.

Watt, J. (ångmaskinens
uppfinnare) 1, 1 54, 2, 1 3,

2,41,2,48,2,572,2,573,

2,574, A 2,575, 2,582,

2,588, 5,323, 5,458, Tb.

6, 6,3, 6,4, 6,557; —
ångmaskin 1,395,

2,575; dubbelt

verkande A 2,57 7, A
2,578; — — effekt

2,591; — — nyare

konstruktion A 2,582
;— — parallelogram

A 2,580, 2,581, A
2,582.

Watt & Boulton, maskin-

fabrik 6,4.

Vatten 3,4;
'— Aristo-

teles' åsigt om 4,6

;

— beståndsdel i öl

5,198; — betydelse

3,501, 3,502; — dess

skatter A 3,501; —
distilleradt 4,53, 5,2 2 6;— eqvivalent 4,41;
— förekomst i orga-

nismer 3,313, 5,3, 5,42
;— kemisk användning

4,50; — kolsyradt

1,49, 2,173; —ljudets
fortplantning 2,463;
— sammansättning

2,581; — skördar A
3,533; — strömmar

3,511.

Vatten, rent (diamant)

3,243.

Vattenafledning 3,290.

Vattenbi 3,3 94.'

Vattenbokning (bergsbr.)

4,64, 4,65, A 4,66.

Vattenborg (vattenled-

ning) 1,383, 2,204.

Vattenbyar, se Pålbyg-

nader.

Vattenfall som drifkraft

6,8.

Vattenfärger 4,683.

Vattenförgyllning 4,315.

Vattengas 2,551.

Vattenglas 4,171 ; — an-

vändning 1,330, 4,483
;— beredning 4,15,

4,542.

Vattenglaskitt 5,416.

Vattengrafvar 1,390.

Vattenhalfklot A 3,505.

Vattenhjul 6,7, 6,8; —
historia 2,18 7, 2,188;
— jfr Turbin.

Vattenkamin 5,38 7.

Vattenklöfver 5,198.

Vattenkraft 6,8, 6,571.

Vattenledning, af bambu-
rör A 1,382; — be-

tydelse 2,201; — hi-

storia 1,381 :
— Stock-

holms A 2,203, 2,204;— till guldgrufvor A
4,301; — jfr Vatten-
verk.

Vattenledningsrör 4,412.

Vattenlilja 5,85.

Vattenmöss 3,60 5.

Vattenorgel 2,492, 2,538,

2,539.

Vattenpass A 2,183,

6,284.

Vattenpelarmaskin

2,185, 2,186, 3,130,

6,8.

Vattenqvarn, historia

5,22; — med två par

stenar A 5,25, A 5,2 6.

Vattenrännor 3,424.

Vattenrötning (linbe-

redn.) 6,358.

Vattensafir 3,24 7.

Vattensig (grufbr.) 3,109.

Vattensilfver 4,2 50.

Vattensnäcka A 2,19 2,

2,193.

Vattenstånd, orsakerna

till flodernas aftagan-

de 3,398.

Vattenståndsglas (ång-

panna) 2,589.

! Vattenstämpel (pappers-

|

tillv.) 1,463, 1,469,

1,683.

Vattensåg 3,434.

Vattensönderdelning me-
delst galvanisk ström
A 2,378, •

Vattenuppfordringsverk

2,191, 6,8.

Vattenur A 6,213.

j Vattenverk 2,201; —
Berlins A 2,202, 2,204;

|

— jfr Vattenledning,
j

I Vattenånga 5,330; —

'

! hudars behandling med
I

5,443.
;

Vattenöfversilning (åker-
J

!
bruk) 3,290.

j

i

Vattring (blecksl.) 6,204. i

Vattumannen, nebulösa i

A 2,316. i

!
Vau (färgstoft) 5,487, !

5,515; — (färgväxt);

i 5,494.

|

Vaubad (färgn.) 5,515.

I

Vauban (krigsingeniör)
\

|

6,81.
|

|

Vaucanson, automater

j

6,239; — mönsterväf-
\

i maskin 6,443.

; Vauquelin (kemist) 4,28. i

! Vautroyen & Mallet,
j

I spinneri 6,388.

I

Wauwyl, pålbygnader '

i

1,58.

I

Vavundochvalend (indi-

ansk höfding) 1,74.

|

Vax 3,393; — använd- !

;

ning 5,224; — blek-!

r

ning .5,285; — olika
I

|

slag 5,286; — portu-

'

i gisiskt 5,415; — . I

\

spanskt 5,415; — vid;

I ljustillverkning 5,285. i

i

Vaxduk, tillverkning A !

|

5,539, 5,573 o. f.
|

|

Vaxdukstapeter 5,541.

S Vaxholm, telegrafförbin-

j

delse 2,407.
\

I Vaxkattun 5,5 73.

i Vaxljus, historia 5,277;
j

i

v — tillverkning 5,287, !

5,289.

|
Vaxlärft 5,57 3.

!
Vaxmuslin 5,57 3.

I
Vaxpalm 5,2 86.

i Vaxparkum 5,57 3.

|

Vaxsigill 5,415. i

; Vaxstaplar 5,27 7, 5,290.

Vaxtaflor (skrifmaterial)

1,437.
\

Wealdgruppen (geolog,

formation) 3,15.

Wear (England), bro

1,395, 1,415.

Veatsch (kemist) 3,229.

Weber (ångmaskinens
hist.) 3,142.

Weber, F. A. v. (litogr.

hist.) 1,652.

Weber, K. M. v. (litogr.

hist.) 1,652.

Weber, M. M. v. (litogr.

hist.) 1,652.

Weber, W. E. v. (fysiker)

2,13,2,14,2,415,2,418,
2,454.

Webergasse (spinn, hist.)

6,350.

Webster & Horsfall, tråd-

/ drageri 2,442, 2,507,

A 4,103.

Veckbrytarapparat

6,482.

Weckelsdorf, sandstens-

brott 3,58, 3,59.

Weckesheim, brunkols-

flötser 3,172.

Vectis rostratus 3,298.

Ved 3,400; — använd
vid gasberedning

5,343 ; vid sprit-

beredning 5,159; —
bildning 3,429; —
brännvärde 3,440; —
mått 3,422; — Sveri-

ges in- och utförsel

1871 3,459, 3,460,

3,462.

Vedbrand 3,440.

Vedceller i barr- och
löfträd A 3,430.

Vederlag (bygn.) 1,321.

Wedgewood, se Wedg-
wood.

Wedgwood memorial in-

stitute 4,390.

Wedgwood, J. (porslins-

fabrikant och kemist)

4,373, 4,385, A 4,387,

4,390, 4,422, 4,597;
— vas A 4,388.

Wedgwood, Th. (pors-

linsfabrikant) 4,389.

Vedämne 5,9 ;
— kemisk

sammansättning 5,4;
— specifik vigt 3,43 2.

Weed (symaskinsfirma)

6,483.

Weft (inslag'sgarn) 6,388.

Vegas (tobaksplantager)

5,115.

Wegeli (porslinsfabri-

kant) 4,380.
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Vegetabilier 1,47 ; — jfr

Växter.

Wehrau (mineralogen

Werners födelseort)

3,135.

Weichsel, längd, jemförd

med andra noders A
3,504.

Weickert, pianofilt 2,506.

Weimar, karttryckeri

2,381.

Weingarten (Schwaben),

benediktinkloster, or-

gel 2,545.

Weinzettelwand (Semme-
ringbanan) 1,406.

Weirichin zum Guden-
berg, Else (Guten-

bergs moder) 1,535.

Weisbach (matematiker

och ingeniör) 6,13.

Weisenthal, symaskin

6,478.

Weiss, fabrik för färg-

tillverkning 4,682.

Weiss Kunig 6,121.

Weissbleierz 4,227.

Weissenburg (Ober-

kampfs födelseort)

5,521.

Weissenfels, brunkol

3,181, 3,182; — pels-

handel 3,494.

Weissgiilden (mineral)

3,94; — kemisk sam-
mansättning 4,193,

4,263.

Weissgiiltigerz, se Weiss-
giilden.

Vejde (färgväxt) 3,339,

5,481, 5,487; — od-

ling 5,491.

Vejdejunkrar 5,491.

Vejdekyp (färgn.) 5,511,

5,512.

Vejdeört A 5,491.

Vejdindigokyp (färgn.)

5,512.

Veka (pappersbruk)

1,472.

Yeke (ljustillv.) 5,286;— flätad 5,27 8.

Welcome (namn på en
guldklimp) 4,302.

Veide, W. van de [icke

van den], fajansmål-

ningar 4,3 73.

Weldon (kemist) 4,480.

Velinpapper 1,462.

Well, tryckpress 1,5 71.

Wellingtondistriktet (Au-

stralien), guld 4,301.

Wellingtonia gigantea

3,456.

Veloutés, se Sammets-
tapeter.

Welser (handelshus)

1,159.

Welsh (luftseglare) 2,157.

Welte (musikinstrument-

makare) 2,537 ;
— au-

tomatiskt spelverk A
2,536.

Velurjacquardmattor

6,459.

Velurmattväfnåder 6,464.

Vender, hästdyrkan

3,371; — linneväfveri

6,350.

Vendomekolonnen (Pa-

ris), höjd A 1,292.

Venezia, bakning 5,34;— bladornamentik

1,271; — (boktr. upp-
finn.) 1,535; — bok-
tryckare, berömda
1,545; — bygnader

1,338, 1,340; — by-

zantinskt palats A
1,235; — dogepalat-

set, ornament A 1,272;— emaljer 4,529; —
fajanstillverkning

4,364; — flyttning af

hus 1,37 3; — färge-

rier 5,483; — glas-

perlsfabriker 4,5 23 ;
—

glastillverkning 4,492
o. f., 4,499; — han-

del 1,152; — Ilreden-

tore (kyrka) A 1,26 7,

1,271; — korrespon-

densbefordran i me-
deltiden 1,159; —
kryddnejlikor 5,208;
— lagunbron 1,417;
— palats i renässans-

stil 1,270; — palat-

sen Contarini-Fasan

och Casa Ferro 1,340,

A 1,341; — palazzo

Loredan 1,338; —
pepparhandel 5,20 7;— porslinstillverkning

4,375; — Kialtobron

1,414; — San Marco,
se Marco, San; — San
Marcobiblioteket

1,271; — sand för

glasugnar 4,524; —
Santi Apostoli 1,235;— spetsar 6,268; —
uppkomst 1-5 9; —

vaxstaplar 5,277; —
veneziansk ring från

16:e årh. A 6,262; —
• — tvål 5,274; — ve-

nezianska mattor

6,455; — venezianskt

terpentin 3,449, 5,404

;

— jfr Venezianer.

Venezianer, glasmakar-

konst 4,491; — gruf-

brytning 3,88; — jfr

Venezia.

Venezianlack 4,682.

Venezuela (indiansk pål-

by i Sydamerika) 1,60.

Venezuela (republik), co-

paivabalsam 5,405; —
kautsjutillverkning

5,430; — mått 2,30;—
- sockerförbrukning

5,48.

Vennberg, anläggning af

Gustafsbergs porslins-

fabrik 4,40 3.

Ventilation, se Luftvex-
ling.

Ventilationsskorsten

5,392.

Ventilator 6,9 ;
— (bom-

ullsrensmaskin) 6,37 7
;— (lampa) 5,322; —

(luftvexl.) 5,390; —
(qvarn) 5,25.

Ventiler (pump) A 2,193,

2,194; — (varmlufts-

maskin) 2,603; — jfr

Sugventil.

Ventilhorn 2,526 ;
-- till-

verkade af A. Sax i

Paris A 2,52 5.

Vents alizés, se Passad-
vindar.

Venus (planet) 2,248,

2,312.

Venus (ryttmästare)

2,407.

Wenzel (arkitekt) 1,261.

Wenzel, K. F. (kemist,

grufchef) 4,28, 4,31.

Vera Cruz, vaniljutförsel

5,214.

Veratrin 5,14, 5,239.

Veratrum album 5,239;— lobelianumA 5, 2 3 7

.

Verazzani (sjöfarare)

1,151.

Verde di Corsica (por-

fyr) 3,33.

Werder (tekniker) 4.656.

Werder, J. L., gevärs-

konstruktion 6.94.

Werdergevär 6,87, A
6,94.

Weremouth, kloster och

kyrka, glasfönster

4,491.

Verguin (ingeniör), grad-

mätning 2,35.

Verkbly 4,230, 4,263.

Verke (fiske) A 3,597.

Werkmeister (orgelist)

2,494, 2,543.

Verkstad för vagntill-

verkning A 6,326.

Verkstäder, Chemnitz A
1,358; — mekaniska

(statist.) 6,36.

Verktyg 1,24, 1,30, 1,83,

1,108; — af sten, fun-

na i schweiziska pål-

byar 1,58 ;
— från Sö-

derhafsöarna A 1,100;— mejselartade 1,84;
— sylartade 1,85;

'

—

jfr Stålverktyg.

Verktygsmaskiner 6,9,

6,26 o. f.

Verkuralsk, jaspis 3,261.

Verldens spegel af Pe-

trus de Alliaco 1,150.

Verldshandel 6,598.

Verldsklot (egypt. orna-

mentik) 1,204.

Verldsrymden, tempera-
tur 2,560.

Verldsundergång 2.7.

Verldsutställning, den
första 1,171.

Verldsämnet, oforgängT

lighet 2,6.

Vermland, björnjagt

3,486; — fahlerz3,95;
— hällristningar 1,489;— jernvägsbron öfver

Norselfven A 1,426

;

pappersbruk 1,47 2; —
ripjagt 3,488; — sjö-

malm 3,99; — skogs-

areal 3,402.

Vermlandsmila 3,446.

Werndl, J., gevärskon-

struktion A 6,92.

Werner (gaslysn. hist.)

5,326.

Werner (mekaniker), au-

tomater 6,2 39.

Werner. A. G. (minera-

log och geognost)

1,154, Tb. 3, 3,134.

Verona (Fra Giacomo
Giocondos födelseort)

1,272.
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Yerreau, gros och petit

(drufsorter) 5,168.

Yersailles, marmor 3.49.

Yersaillesalbum af Dis-

déri 4,617.

Yersaler(boktr.) A 1,535,

1,558.

Yersilia (flod i Italien),

* marmorbrott 3.44.

Yersmann, oförbränne-

liga tyg 5,471.

Yertatur (boktr.) 1,563.

Yerte (boktr.) 1,563.

Wertheim [ej Werth-
heim], F. & Komp.,
kassaskåpsfabrik

6,165.

Werther (glasfabrikant)

4,507.

Yertikalborrmaskin A
6,31, 6,32.

Yervins, korgflätning

6,336.

Yerzenay, vinodling

5,180.

Yerzy, vinodling 5,180.

Weser, stenkol 3,181.

Weserspättor (fisk) 3,56 7.

Yesey, tunnelbygnad un-

der Thames 1,39 9.

Yespasianus, mynt 4,2 7 7.

Yessendvin 3,357.

West (köpman ; åskleda-

rens hist.) 2,361.

West, B. (målare) 1,7 4.

Yesta (rom. myt.) 3,275;— jfr Hestia.

Ye stanfors, bessemer-

verk 4,118.

Yestas eld 4,57 9.

Yestas tempel (Rom)
1,371.

Yestasien3,2 7 6; — palm-

blad som skrifmaterial

1,438; — stadsanlägg-

ningar och boningshus

1,335 ; — jfr Asien.

Yestergötland, bergfor-

mationer 3,14 ; — bok-

skog 3,404; — fosfo-

rit 4,586; — grafhäll

med romanska orna-

ment A 1,302 ;
— pap-

persbruk 1,47 2; —
rundkyrkor 1,298; —
Yåmbs kyrka 1,2 98, A
1,299.

Yesternorrlands län. elg-

jagt 3,474, 3,47 5.

Yestervik, pitpropsutför-

sel 3,461.

Yesterås, domkyrka
1,303; — — tornets

höjd 1,291.

Yestgötalagen, jagtstad-

ga 3,472.

Yestibulum (rom. bygn.)

1,337.

Yestindien, drakblod

5,401; — guajakharts

5,402; — kaffe 5,76,

5,7 7; — sockerrörs-

odling 5,50.

West-Londonbanan, at-

mosferisk jernbana

2,176.

Yestman, A. J. (kakel-

ugnsmakare) 4,40 4.

Yestman, E. (direktör),

gasrostugn 4,7 2, 4,106.

Yestmanland, möbeltill-

verkning 6,305; —
skogsareal 3,402.

Westminster-Abbey
1,262.

Westminsterbron (Lon-

don) 2,37 7.

Westphalen, bygnader

1,342; — fornsach-

siskt bondhus 1,352;
— gjutstålsberedning

4,121; — knifsmide

6,130; — koboltglans

4.168; — linneväfve-

rier 6,350 ;
— linspin-

ning 6,399; — qvick-

silfverafkastning

4,253: — röd blod-

stensmalm 4.86,

Yesuvian (ädelsten)

3,236, 3,252.

Yetenskaper. fysiska,

grundlagda af araberna

1,147; — uppblomst-
ring 1.153.

Yetter & Komp., tapet-

fabrik 5,550.

Wetterau (Hessen), brun-

kolslager 3,171.

Yetteren (krutbruk)

4,631.

Yetterli. gevärskonstruk-

tioner 6,94, 6,96.

Yexelbruk (landth..)

3,281.

Yexelkontor 6,564.

Yexellåda (väfstol) 6,4 2 6

.

Yexelskytte (jagt) 3,47 7.

Yexirer (lås) 6,149.

Yexlar 1,133.

Weymouthstall 3.4 04,

3,456.

Weyss, Hans (boktryc-

kare) 1,546.

Yezza (Italien), marmor-
brott vid 3,44.

Wheatstone (fysiker)

2,14, 2,289, 2,416,

2,418, 2,437 ;
— drag-

harmonika 2,535; —
galvaniska ur 2,447;
— prismstereoskop A
2,292; — spegelstereo-

skop A 2,291, 2,295;— visartelegraf 2,419

;

mottagnings- och
afsändningsapparater

A 2,420; — — ske-

matisk afbildning A
2,419; — och Cooke,

dubbelnålstelegraf A
2,418 ;

— — nåltele-

graf A 2,417.

Wheeler & Wilson, sy-

maskinsfabrik 6,480,

6,482, 6,483, 6,487.

Whieldon (porslinsfabri-

kant) 4,388.

Whitstable, ostronbank

3,536, 3,538.

Whittaker (bokbindare)

6,509.

Whitworth (ingeniör) A
6,10, 6,14, 6,178.

Yia appia (Rom) 1,225,

A 1,388, 1,389.

Yiadukt 1,413; — Japan
• A 1.165; — öfver Die

kalte rinne A 1,4 06;
— öfver Köttorget

(Stockholm) 1,433.

Yiareggio (Toscana),

jernvägsstation 3,44.

Yiberg, sättmaskin 1,565.

Yibrationer, ton-, ljus-

och värme- 2,245.

Yibrationsplan. ljusets,

vridning A 2,2 2 5.

Yibrationsteori (ljusets),

Huygens [på flera stäl-

len orätt Huyghens,
hvilket härmed rättas]

2,217.

Yicarmuseet (Lille), ste-

reoskopbilder 2,289.

Yicia 3,340.

Wick (Skotland), inpack-

ning och afsändning

af sill A 3.558; —
sillfiske 3,555, 3,556,

3,557.

Yickarm (jordborr) 3,65.

Yickel(cigarrtillv.) 5,124;

— inrullande i täck-

bladen A 5,123.

Yicker 3,330, 3,340; —
innehållande kolsyradt

kali 4,451.

Yickpinnar (väfn.) 6,440.

Yictoria (Australien),

diamanter 3,242; —
guld 4,301; — guld-

afkastning (statist.)

3,164; — tenn 4,240;— ädelstenar 3,247.

Yictoria (drottning af

England), telegram till

Förenta staternas pre-

sident Buchanan 2,441;

—;
— till Förenta

staternas president

Johnson 2,44 2.

Yictoriabron (Canada)

1,423; — spännvidd

1,4.24.

Yicunaull, använd i hatt-

makeri 6,540 ; — blek-

ning 5,474.

Yide (korgfl.) 6,335.

Yidebark (garfn.) 5,445.

Yidekol, beståndsdel i

krut 4,628.

Yidertrycksmaskin, se

Komplettmaskin.
Yidertryckssida (boktr.)

1,561.

Yidespön (korgfl.) 6,335.

Yidgningsborr (jordborr)

3,73.

Yidi, aneroidbarometer

2,118, 2,119, 2,121.

Wiedes, maskinfabrik i

Chemnitz 6,466.

Wiegand Spies van
OStenberg (typograf)

1,542.

Wieghorst, bakugn 5,40.

Yieille-montagne (fa-

briksbolag för tillv. af

zinkhvitt) 4,162; —
tillverkningsbelopp

4,153; — zinkgrufvor

4,153, 4,154, 4,158.

Yieillepompe, kolflöts

med förkastningar A
3,103.

Wiek, H. v. (urmakare)

6,214.

Wielands svärd 6,12 0.

Yieliczka, misslyckade

grafningar efter klor-

kalium 4,452; — salt-

grufva 3.216. A 3.218;
— — bergsaltslager

A 3.217; ned-
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fart med lina A 3,22 ; i

— — rutschbanor
I

3,122.

Yielle (musikinstr.)

2,520.

Wien, bomullstryckerier

5,534; — borgarhus

1,346; — färgadt pap-

per, tillverkning 5,551;— handeldvapen, till-

verkning 6,102; —
handskfabrikation

6,534; — jerntillverk-

ning 4,139; — juve-

lerararbeten 6,27 2 ;
—

jätteklocka 4,20 9; —
kejserliga statstrycke-

riet 1,566, 1,593,

1,646; — '— galva-

noplastisk atelier Å
2,382; — — sal för

litografiskt tryck A
1,648; — kemiska eld-

don, tillverkning 4,582;— konstsaker af kop-

par 4,199; — litogra-

fisk anstalt 1,654; —
maskinskomakeri

6,531; — möbelsnic-

keri 6,305; — nysilf-

vertillverkning 4,181;— papier-machétill-

verkning 6,499;

—

porslinsfabrik 4,380;— portföljarbeten af

läder 6,52 7; — siden-

färgerier 5,5 34; —
Stefanskyrkan 1,261;
— — tornets höjd

1,291, A 1,292; —
strykstickstillverk-

ning 4,594; — tapet-

fabrik 5,54 9; — vagn-

makeri 6,327, 6,331;— vaxdukstillverk-

ning 5,576.

Wiener-Neustadt, rund-

bågsfris A 1,240.

Wiengrönt 4,6 76.

Wienhårbrunt 5,516.

Wienlack (färg) 4,682,

4,683.

Wienmekanik (piano) A
2,501.

Vienne, bygnader i go-

tisk stil 1,282; — till-

verkning af klingor

6,130.

Viennesvart 5,515.

Wien själar 6,451.

Wienskolan (bygn.)

1,285.

Wiesbaden, ridbanan,

taklag efter knutsy-

stemet 1,326.

Wiese (juvelerare) 6,27 2
;— brosch efter etru-

skiska motiv A 6,2 7 0.

Wiesloch, grufvor 3,88,

4,153; — zinkmalms-

fyndighet 4,15 3.

Yiete (matematiker)

1,510, 1,511.

Yieux sévres, se Sévres,

vieux.

Wigard (stenograf) 1,514.

Yigg (sjöfågel) 3,491.

Yiggby (Upland), run-

sten A 1,504.

Wigner (ingeniör) 1,424.

Yigt 1,135, 2,19, 2,76,

6,561; — förr och nu
1,159; — solens 2,75 ;— specifik 2,85, 2,86;

hydro statisk våg
till bestämmande af A
2,87 ; — — sätt för

dess finnande 2,86; —
jfr Yigter.

Vigtbestämningar 2,7 2.

Vigter, heliga 2,28; —
jfr Vigt.

Vigtförhållanden, relati-

va 4,17.

Viharas (ind. kloster)

1,194.

Vik (slott i Upland)

1,304, A 1,307.

Viken, Bottniska, grad-

mätningar 2, 3 5 ;
—

Mejikanska, tempera-
tur 3,511; — Persi-

ska, perlfiske 3,5 41,

3,543.

Vikmanshyttan (jern-

och stålbruk i Da-
larna) A 4,115; —
stålberedningsmetod

4,115.

Vilcke (fysiker) 2,350.

Wildbacher (drufsort)

5,169.

Vildbana (jagtv.) 3,46 9.

Vildbuffel 3,499.

Yildhafre 3,32 8.

Vildkattor 3,365; — ca-

nadiska och sibiriska

3,497.

Vildmästare (jagtv.)

3,477.

Wildparks (djurgårdar)

3,493.

Vildren 3,480.

i

Vildskada (jagtv.) 3,47 0.

Vildstånd (skogssk.)

3,416.

Vildsvin 3,365, 3,366,

3,467, 3,468, A 3,479,

3,481.

Vildsvinshund 3,47 0.

Vildtjufnad 3,47 4.

Vildåsna 3,3 7 2.

Vilette, La, gasometrar

A 5,337, 5,338.

Wilhelm (af Oranien),

förmälningsgästabud

1,161; — svärd 6,120.

Wilhelm (landtgrefve af

Hessen; eldvap. hist.)

6,82.

Wilhelm Eröfraren (eld-

städernas hist.) 5,359;— (jagtens hist.)

3,468.

Wilhelmshall, saltgrufva

3,222.

Wilkens, metod för till-

verkning af ultramarin

4,680.

Wilkes (öfverste), om
laxfisket i Nordame-
rika 3,5 98.

Wilkinson (gjutmästare)

1,395, 6,4, 6,5; —
kompressionskulan

6,84.

Villa (bygn.) 1,345.

Villa (lås), se Inrikte.

Villa rica, topaser 3,251.

Villach, bly 4,233; —
grufEält 3,145.

Willamette (Nordameri-
ka), laxfiske 3,598.

Villantroy, bombkanon
6,47.

Villanyvin 3,357.

Willcox & Gibbs, syma-
skinsfabrik 6,480,

6,482.

Villéme, fotoskulptur

4,624.

Villeneuve, pålbygnader

1,58.

Villeneuve, Arnould de

(läkare) 5,14 9.

Villeroi & Boch, pors-

linsfabrik 4,396.

Villet (luftb. hist.) 2,132.

Williams (tennknappsfa-

brikant) 6,316.

Williamson, såningssy-

stem 3,310.

Willigen, van der (ke-

mist) 2,2 50.

Willis (naturforskare)

5,141.

Willis, J. (stenograf)

1,513.

Wilson (fysiker) 2,3 4 3*

Wilson (ljusfabrikant)

5,282, 5,284.

Wilson, se Duncan & W.
Wilson, se Wheeler & W,
Vimala-Sas tempel i

Mont-Abu, förhall A
1,195, 1,196.

Viman, tegelkalorifer A
5,384.

Vimana (ind. bygn.)

1,196.

Vimercati (fiolfabrikant)

2,514, 2,519.

Wimpfen, saltverk 3,205 r

3,228.

Vin 1,45, 1,145, A 5,16a
o. f. ;

— lagring 5,1 7 r

5,17 6; — långt 5,178 j— olika slag 5,166 o.

f
.

; — pressning 5,1 7 f— sammansättning

5,179; — sjukdomar
5,17 8; — sköning

5,178; — täckt 5,174j— ursprung enligt sa-

gan 5,164; — vård
5,17 7; — jfr Viner.

Vinborg, se Palmcrantz^
Vinbouquet 5,17 9.

Vinbränvin 5,160.

Vinbär 3,351, 3,360.

j

Vinbärsvin 5,180.

!
Vincarella, marmorbrott

|

3,46.

i Vincennes, fajansfabrik

I 4,381; — gevärsfabrik

I
6,103.

j

Vincent, vexellådor

6,426.

;
Vincent af Beauvais,

|
Historiespegel 2,541;
— om tyngdlagarna

2,73.

Vincent de S:t Paul
(Paris), glasmålningar

4,541.

Vincent, S:t, vulkanut-

brott 3,517.

Winchester, engelska

normalmått 1,136; —
katedral 1,262;

orgel 2,540.

Winchester (gevärskon-

struktör) 6,96.

Vinci, Leonardo da, se

Leonardo da Vinci.

Winckelmann (konstteo-

retiker) 1,280.
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"Wind and current charts

3,528, 3,529.

Vindar 3,501, 3,514,6,8;— etesiska 3,518; —
experiment till förkla-

ring af A 3,515; —
föränderliga, område
3,516; — skema öfver

jordens vindriktningar

A 3,517; — uppkomst
3,514; — verkan på
väderqvärn svingen A

!

2,55.

Vinddrag 3,398.
!

Vinder, sättmaskin 1,565.
\

Vindfång (urtillv.) 6,2 31.
|

Vindhafre 3,328.
|

Vindhjul 6,8.

Vindkartor 3,528.
|

Vindkittel (brandspruta) i

2,210; — (ångm.)
j

2,579. I

Vindkraft 6,571.
j

Vindraf 6,553. I

Vindrufolja 5,2 66.
|

Vindrufva, beståndsdelar
i

5,169; — jfr Viner,
j

Vindskidor (bygn.) 1,355.

Vindspel 2,64, 6,8; —
med upprättstående
axel A 2,71

Vindstillor 3,516.

Vindstock 3,12 6.

Vindthund 3,4 7 0.

Vindögon (bygn.) 1,355.

Viner, drufsorter 5,168;— hvita, drufsorter

3,354, 5,168; — konst-

gjorda 5,184; — lät-

tare, drufsorter 5,168;
— musserande 5,180;
— röda, drufsorter

3,354, 3,355, 5,169;
— ungarska 3,357 ;

—
jfr Vin.

Vinfat 5,17 7.

Vinförbättring 5,174; —
med glycerin 5,17 6.

Vinförökning med konst

5,174.

Vingar (spinn.) 6,37 0.

Vingdon (spinn.) 6,37 0.

Vingnock (spinn.) 6,371.

Vingspindel (spinn.)

6,3.7 0.

Vinkelhake (boktr.) A
1,558, 1,559.

Vinkelhjul (qvarn) 5,25.

Vinkelhäfstång A, 2,63.

Vinkelhäftyg (myntsl.)

4,287.

Vinkeljern 4,100.

Vinkelmätare 6,284.
|

Vinkelmätning 2,2 7.

Vinkelspeglar 2,231. j

Winkler (fysiker) 2,3 4 3, i

2,355, 2,409, 2,437.

Vinkällare A 5,17 7.

Vinland det goda 1,150.

Winnerl (urmakare)

6,229.
j

Vino secco 5,170.
j

Vinodling A3,343, 3,353, i

3,35 7 ;
— gödning och

|

jordmån 3,355.
j

Vinpress, rawaldsk A
i

5,171.

Vinranka A 3,354, 5,164

o. f. ; — artförändrin-

gar 5,166; — beskär-

ning 5,165; — jfr

Vinstock.

Vinranka (ornament)

1,243, 1,265.

Vinruta, syrisk 1,46.

Vinskörd 3,353; — Un-
garn A 3,356.

Vinskördsfest vid Rhein
A 5,167.

Winsor, gaslysningens

införande i England
5,324 o. f.

Vinst och arbetslön, för-

delning 6,57 5.

Vinsten 4,448, 5,10,

5,173, 5,497, 5,515.

Vinstock 3,355; — be-

skärning 3,35 6; —
förökning 3,35 6; —
skötsel 3,356; — jfr

Vinranka.

Vinsyra 4,54, 5,5, 5,10,

5,11, 5,510, 5,514.

Winter (fysiker) 2,353.

Winter (handskmakare)

6,537.

Vinterdammar (fiskodl.)

3,595.

Vintergatan 2,101,2,312.
Vinterkål 3,346.

Vinterpalatset (S:t Pe-

tersburg), juvelsmyc-

ken 3,238.

Vinteröl 5,19 7.

Vintillverkning 5,173;
— (statist.) 5,183,

5,184.

Vinutspädning 5,17 6.

Winzer, se Winsor.

Winzler, förtjenster om
gaslysningens införan-

de i Tyskland 5,326.

Viola, se Altfiol.

Viola di gamba (orgel)

2,545.

Violet imperial (färg)

5,500.

Violett (spekterfärg)

2,244.

Violette, krutkol af

hampstjelkar 4,6 30 ;
—

träförkolningsmetod

4,631.

Violettliquor (färg)

5,499.

Viollet-le-Duc (arkitekt)

1,281.

Violoncell 2,516; — (or-

gel) 2,545.

Vippa (knappnålstillv.)

6,191.

Vipphammare (smidn.)

A 6,19, 6,21.

Vippvaskverk (bergsbr.)

4.6 3.

Vira (pappersmaskin) A
1,456, 1,457, 1,466.

Virak 5,40 7.

Virga (mått) 2,32.

Virgilius Maro, anseende
i medeltiden 1,522; —
Greorgica 3,27 6 ;

— om
tuban 2,523.

Virginal (spinett) 2,493.

Virginia, illrar 3,496 ;
—

virginisk tobak 5,105,

A 5,113, 5,115.

Virginia cofreehouse

(London) 5,7 5.

Virgula (mått) 2,32.

Virke, aptering och an-

vändning 3,434, 3,456

;

— basning 3,432; —
beskaffenhet 3,429 ;

—
biladt 3,434; — fors-

lande 3,422 o. f.; —
hopläggning 3,421; —
impregnering 3,433;—
intumning 3,426; —
klufvet 3,434; —
skrädt 3,434; — sor-

tering 3,421; — spe-

cifik vigt 3,432; —
Sveriges utförsel 1871

3,460;— sågadt3^434;
— torkning 3,43 3; —
uppfordringsverk

3,424, A 3,425; —
varaktighet 3,432; —
vattenhalt 3,43 2; —
jfr Slöjdvirke, Tim-
mer, Trä.

Virkesforsling, stuprän-

na 3,423, A 3,424.

Virsing (kålsort) 3,346.

Virtus 1,12 7.

Visartelegraf 2,419, A
2,421, A 2,422; —
hufvuddelar 2,420; —
Wheatstohes, mottag-

nings- och afsänd-

ningsapparater A
2,420; — — skema-
tisk afbildning A
2,419.

Visbo (Nerike), stålugn

4,147.

Visby, domkyrka 1 301;/
— gevärsfabrik 6,103;— Helgeandskyrkan

1,298; — trävaruut-

försel 3,461.

Vischer (statygjutare)

Tb. 4, 4,211.

Visconta (vinsort) 3,357.

Visconti (byggmästare)
1,284.

Vise (bi) 3,394.

Wise (luftseglare) 2,149.
"Wise (stålpennsfabri-

kant) 6,206.

Visimotkinsk, platina-

grufvor 3,153.

Visingsö, ekplanteringar

3,404, 3,411, 3,451,

5,441; — lärkträds-

planteringar 3,404.

Visir (rustn.) A 6,111.

Visitkortsapparat för

flera objektiv (fotogr.)

A 4,615.

Visitkortsporträtt 4,611

;

— frambragta på en
gång A 4,614.

Visjnu (ind. gudomlig-
het) 1,196.

Vismacarma (ind. bygn.)

1,314.

Vismat 4,187.

Vismut (metall) 3,96
;

4,10, 4,13, 4,39, 4,73

A 4,149, 4,186 O. f.

:— användning 4,188
— förekomst 4,187.— gedigen 3,92; —
legeringar 4,188; —
segringsugn A 4,187;— utvinnande 4,187.

Vismutblende 4,187.

Vismutfahlerz 3,96.

Vismutglans 4,187.

Vismuthvitt 4,17 6.

Vismutkoboltkis 3,96.

Vismutnickelkis 3,96.

Vismutockra 3,96, 4,187.

Vismutoxid 4,44.

Vismutoxidhydrat 4,54.

Vison (mårdart) 3,496.
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Yissokaja göra (jern-

malmsberg) 3,153; —
malakitgrufva A 3 , 1 5 6

,

3,254.

Visvamitra (ind. konung)
!

3,B79.

Yita sive legenda Catha-

rina (äldsta tryckta

bok i Sverige) 1,596,

A 1,597.

Vitale, San (Eavenna)

A 1,234, 1,235.

Yitellio (optiker) 2,10.

Vitellius (rom. kejsare)

3,536.

Withchurch (geolog)

3,186.

Witherit 4,446. v

Yitis vinifera 5,165,

5,266.

Vitriol, grön 4,13.

Yitriolkyp 5,511.

Vitriololja 4,47 5, 4,556.

Yitriolverk 4,55 7.

Vitruvius (rom. arkitekt

och skriftställare)

1,270, 1,336; — om
blyhvitt 4,665; — om
bläck 5,535; — om
den toscanska byg-

nads stilen 1,224; —
om indigo 5,492 ;

—
om kolning 5,358 ;^

—

om träets användning

6,285;. — om vatten-

orgeln 2,539; — om
väderqvarnar 5,22.

Witson (konsul), kaffe-

buskens plantering i

Holland 5,7 6.

Witten, stenkolsbrytning

3,189.

Wittenberg, boktryckeri

j
}
54 6 . — universite-

tets grundande 1,153.

Yittring, malmers 4,71.

Witz och Brown, vals-

maskin A 5,463.

Yiverra musangå 5,74.

Yivian (mekaniker)

1,396, 6,5.

Yivianit 4,586.

Ylaardingen, sillfiske

3,559.

Yladimir Staritza, jern-

skjorta A 6,107.

Yocabularium ex quo

(boktr.) 1,542.

Yodanium 4,40.

Yogel, reseskildringar

1,113, 5.115.

Yogel, E., träsnitt A
1,604.

Yogelbergsras (nötbosk.)

3,381.

Yogeserna, serpentin

3,51.

Yogliantino (Oliviers

häst) 3,37 0.

Yogt (fiskodlare) 3,604.

Yogt, K. (naturforskare)

1,7.

Yoigt, broderingsmaski-

ner 6,491.

!

Yoigtlandsras (nötbosk.)

3,381.

;
Yoilok (tyg) 3,380.

I Yoisin, Catherine (gift-

i
blanderska) 5,2 30. j

I Volante, havanesisk A
i

6,325. !

i Wolf (jerntillv.) 4,81.

\
Wolfenbiittel, trädgårds-

|

odling 3,348.
|

Wolff (låssmedsmästare) »

6,162.
j

Wolff & Knippenberg, !

,

synålsfabrik 6,188. i

JYolfram (metall) 3,9 7, i

I
4,39, 4,109.

!
Wolfram v. Eschenbach

I (skrifk. hist.) 1,507.

Yoliramblyspat 3,9 7.

Yolframgruppens metal-

ler 4,39.

Yolframmalmer 3,9 7.

Yolframstål 3,97, 4,10 8,

4,109.

Yolframsyra 4,24, 4,43.

Wolfsöfen, se Yargugn.

Yolga, längd, jemförd

med andra floders

! 3,504; — störfiske

|
3,600, A 3,601.

I Wollaston (kemist och

fysiker) 2,244, 2,246,

2,249, 4,320; — re-

flexionsgoniometer

2,234.

Wollastons batteri 2,371,

A 2,372.

Wollåuer (skofabrik)

6,532.

Wollshed (Australien),

diamantfynd 3,242.

Yolpato, G. (kopparstic-

kare) 1,632.

Wolpert, rörugn A 5,37 7.

Yolta (fysiker) Tb. 2,

2,13, 2,350, 2.367,

2,369.

Yoltaism 2,368; — jfr

Galvanism.

Yoltas försök A 2,367.

Yoltas stapel 2,369, A
2,370, 2,388.

Yolterra, etruskisk graf

A 1,215.

Yolumina (bokb. hist.)

6,502.

Yoluter (ornament)

1,276.

Wolverhampton, fabrik

för tillverkning af

kassaskåp 6,164;

pappersvaror 6,497.

Yomer (plogbill) 3,298.

Wongshy (färgämne)

5,495.

Wood, platinans infö-

j

rande i England 4,580.

i Wood, slåttermaskiner

|

3,311.

|

Woodbury (fotograf)

! 4,618.

;

Woodfordwell, bergolj-

I brunnar 3,198.

*Woodier (harts) 5,412.

I

Woodword, tillverkning

! af berlinblått 4,657.

!
Woof (inslagsgarn) 6,388.

j

Woolf (mekaniker) 2,584.

i Woolsthorpe (I. Newtons

födelseort) 2,11, 2,74.

Woolwich, arsenal 6,2 8 9 ;

gjutning af spets-

kulor A 4,130; —ge-
värsfabrik 4, 6 3 5, 6, 10 3.

Wootz (ind. gjutstål)

4,125, 6,120.

Worcester, porslinsfabrik

4,384, 4,393.

Worcester (markis af),

förslag till optisk tec-

kentelegraf 2,403; —
Hundra uppfinningar

2,569; — ångmaskin

A 2,569.

Worcesterporslin A
4,393.

Yordernberg, smältverk-

städer 3,14 5.

Worms, katedral 1,238;

— tillverkning af lac-

keradt läder 6,527.

Yorster & Griineberg,

kemisk fabrik 3,225,

3,226.

Wothly, wothlytypi

4,619.
"

Wouwerman (målare), fa-

jansmålningar 4,37 3.

Yrakplank 3,434.

Vräktjära 3,462.

Wrede, F. (general), fält-

artillerisystem 6,7 3,

6.7 5; — spektroskop

2,253.

Wren, maskin till afta-

gande af perspektivi-

ska landskap A 2,280.

Wren, Chr. (arkitekt)

1,271, 1,293.

Vridbom för uppbrytande

af stubbar A 5,353.

Vridmaskin, gammal

(blekn.) A 5,469.

Vridning (kanon) 6,52.

Vridpunkt, häfstångens

2,60.

Vrigstads kyrka (Små-

land) 1,302; — orna-

ment, romanska A
1,301; — ornamentik

1,297.

Yuillaume (instrument-

,

makare) 2,518.

Vulcanus (rom. myt.)

3,27 5 ; — jfr Hefestos.

Vulci (pelasgisk koloni),

grafkullar 1,214.

Vulf (spinn.) 6,389; —
jfr Öppnare.

Wulfren, lupinodlingens

införande i Tyskland

3,340.

Vulkaner 2,560; — jfr

Krater.

Vulkanisering af gutta-

perka* 5,434; — af

kautsju 5,421, 5,427.

Vulkanister 3,50 2.

Vulturnus, sand till glas

4,491.

Vunka, murverk 1,210, A
1,211.

Wurmbrandt (öfverste),

Sveriges första läder-

kanoner 6,72.

Wiirtemberg, boskaps-

skötsel 3,365 ; —hum-
leodling 5,135; — o-

piumodling 5,130.

W^urtemberger alp, vin-

odling 5,169.

Wurzen, brunkolsflötser

3,181.

Wyatt (målare) 5,544.

Wyatt, se Parker, Wyatt

& Comp.

Wyatt, J., spinnmaskin

6,372.

Wynaad, guttaperka

5,433.

Våg A* 2,7 2, 2,7 7 o. 1;
— hydrostatiskA2,87,

2.601; — kemisk 2,80
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O. f., A 2,81. 4,25,

4,47; — konstruktion

2,7 7; — olika slag

2,78 o. f., 4,282; —
uppfinning 2,14, 2,7 6.

Yågbalans 2,82; — ar-

retering 2,83; — te-

ori A 2,82.

Vågbalk (kern. våg) 2,81.

Vågberg (musik) 2,468.

Yågdal (musik) 2,46 8.

Yågmaskin (gräver.)

1,667, 1,678; — gra-

vyr A 1,676, 1,-677.

Våla, Vester- och Öster-

socknar i Vestman-
land och Upland), mö-
beltillverkning 0,305.

Yåmbs kyrka (Vester-

götland) 1,2 98, A
1,299.

Yårdkasar 2,402.

Yårfrukyrkan (Magde-
burg) 1,238.

Yårsäde 3,293.

Yårsädsfält 3,2 3 0.

Yårved 3,430.

Våtfilt (pappersmaskin)

A 1,456, 1,467.

Yåtpress (pappersma-
skin) A 1,457.

Våtpressning (pappers-

tillv.) 1,467.

Väckare, elektriska

2,447.

Väderbössor 2,174.

Väderlek 2,554.

Väderlåda (orgel) 2,542,

2,545; — orgel med
A 2,539.

Väderorgel från 4:e årh.

A 2,538.

Väderqvarn A 2,41, 2,55,

5,22; — användning

2,56; — effekt 2,56;— från 16:e årh. A
5,22; — genomskär-
ning A 5,2 7; — hi-

storia 2,57; — hol-

ländsk 2,56, 2,57; —
med horisontalt rote-

rande vingar 2,50; —
svensk 2,56; — jfr

Qvärn.

Väderqvarnsvingar, antal

2,56; — vindens ver-

kan A 2,55.

Vädervexlingsschakt
(grufvor) 3,11 1.

Väderö (Halland), ejder-

jagt 3,491.

Vädring, tygs 5,508.

Vädur, hydraulisk 2,198,

A 2,199; Mont-
golfiers A 2,200.

Väfknop (repsl.) 6,416.

Väfnader, egyptiska

6,348 ;
— från pålbyg-

naderna A 6,419; —
kypertartade 6,435 ;

—
lärft- eller taftartade

6,434, — ornering

1,267; — sammetsar-
tade 6,454; — jfr

Matt-, Rund-, Siden-,

Ylleväfnader.

Väfnadskonst, historia

1,69, 1,81, 1,82. 1,145,

1,175.

Yäfnadsmönster 1,2 9 0,

6,434.

Väfnadsslöjd. Sveriges

6,474 o. f.

Yäfnadssätt, Ekenmarks
6,440.

Väfning A 6,418 o. f.

;

— förarbeten 6,427;
— förlopp 6,433; —
grundformer 6,434.

Väfsked (ritt) 6.4 2 5.

Väfstol 6,422 o. f.. A
6,423; — elektrisk

6,449; — fornromersk

A 6,420; — från 17:e

årh. A 6,430; — för

mattor med mönster A
6,456; — historia

6,348, 6,349, 6.419;
— indiansk 1,71; —
indisk A 6,419, A
6,421; — mekflnisk

6,4, 6,460, A 6,461
;— — skaftskifva A

6,463; — uppfinning

6.348; — jfr Maskin-,

Spetsväfstol.

Väft (väfn.) 6.418.

Väfvare 6,560; — Augs-
burgs i medeltiden

6,350; — flarn ska

5,'540, A 6,422.

Väfversunda (Berzelius'

födelseort) 4,30.

Väg, se Landsväg.
Vägbygnad, Kaukasus

1,391, A 1,392.

Väggar (bygn.), bekläd-

nad 5,563; — (gruf-

vor) 3,111.

Väggdekoration af Be-
zault, stile Louis XVI
A 5,546; — afHoock
Fréres, stile Louis

XIV A 5.548.

Väggkartor 1,6 7 0.

Vägglavett för kanon
6,60.

Väggmålning 1,6 6, 4,653.

Väggmönster, assyriska

A 1,211; — gotiskt

A 1.266; — Malaga
A 1,251; — ornering

1.267.

Väggparti från kyrkan i

Monreale vid Palermo
A 1,252; — Hotel
Rohan i Paris A 1,2 7 7.

Väggur 6,2 2 0.

Vägspår 1.394.

Vägumgälder 6,565.

Väktare (chubblås) 6, 1 6 2.

Vällugn(jerntillv.) 4,106;— Ekmans 4,10 7.

Vällukter i forntiden

5,291, — jfr Parfy-

mer.

Välstånd och lagstift-

ning, förhållande

6,563.

Vältar (åkerbr.) 3,2 94,

3,303; — olika slag

3,305, 3,306.

Vältning (åkerbr.) 3,294.

Vändare (kardmaskin)

6,379, 6,390.

Vändbord (jernväg) A
1.428.

Vändkors (bygn.) A
5,193.

Vändplanka (väfstol) A
6,425.

Vändplog 3,30 0; — med
enkel förställare A
3,298; — Skeltons pa-

tenterade A 3.299.

Vändrostning (malmbe-
handl.) 4,195.

Vändskena (kanonlavett)

6.73.

Vändskifva (plog) 3,297,

3,299.

Vänskapsöarna, bygna-
der 1,60; — jfr Sö-

derhafsöarna.

Wänzl, bakladdningsme-
kanism 6,90, A 6,91.

Väpnare 6,113.

Värde 6,585.

Värdemätare 6,585,

6,592.

Värdepapper, tillverk-

ning 1,682 o. f. ; —
— maskiner 1,6 7 2.

Värend, bondgård 1,355.

Värjor, tyska och itali-

enska från 15:e och
16:e årh. A 6,106.

Värme 2,4, 2,5, 2,547,

6,8; — aftagande i de

högre luftlagren 2,10;*— fördelning, skogar-

nas inflytande 3,397;
— förvandling till

mekaniskt arbete

2,558; — jordens

2,558; — latent (bun-

det) 2,551; — motor

6,571; — uppmätning
2,547; — verkningar

2,550, 4,48; — väsen

2,549.

Värmeenhet 2,559.

Värmeförnimmelser
2,245.

Värmekapacitet (rymlig-

het för värme) 2,550-

Värmekällor 4,5 75.

Värmeledare 2,549.

Värmestrålningsugn
5,365.

Värmeutveckling 4,574.

Värmeämne 2,549.

Värmsten 3,52.

Väte 3,167, 3,313, 4,39,

5,2, 5,4.

Vätesvafla 4,53; — e-

qvivalent 4,41.

Vätgas, framställning

till fyllande af en luft-

balong A 2,132, 2,133 ;— spektrum 2,248,

2,256; — upptäckt

4,23.

Vätgaselddon, Döberei-

ners 4,580, A 4,581.

Vätgaslampa, se Vätgas-

elddon.

Vätskemätare, Ericssons

2,601.

Vätskor, jemvigt 2,111.

Vättar (jagt) 3,491.

Växtaffall som gödnings-

ämne 3,316.

Växtalkaloider 3,314.

Växtbaser 3,314.

Växtdelar, bränbara

3,170.

Växter 1,3; — acklima-

tisation 3,344, 3,357;— beståndsdelar

3,31,3, 3,314; — gif-

tiga 5,229; — indel-

ning 3,325, 3,326; —
medicinska 1,36,3,344;
— metamorfos 1,5; —
näring 3,313; j— od-

lade, ursprung 3,2 73;— som gödningsämne
3.316: — trädartade
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3,400; — jfr Tråd-
växter, Vegetabilier.

Växtfossil, se Växtlem-
ningar.

Växtfrön, befruktning A
2,333.

Växtfysiologi 2,3 3 3.

Växtföljd (åkerbr.) 3,325.

Växtgeografi 2,114.

Växtgifter 5,2 2 9.

Växthus 3.35 9.

Växtlemningar, förstena-
j

de 1,3, 3,12, 3,13, I

3,15, 3,16.
|

Växtmånad 1,135. I

Växtnäringsämnen 3,3 13;
|— mineraliska 3,314.
\

Växtornament 1,265,
j

1,267.

Växtrankor (ornament)
'

1,276.

Växtslem 5,9.

Växtsyror 3,314.

Växttråd 3,314, 5,9.

Växtämnen som närings-

medel 1,46.

Wöhler (kemist) 3,239,

4,32, A 4,33, 4,34,

4,35, 4,177, 4,331,

4,332, 5,8, 5,234.

Volter (pappersfabri-

kant) 1,445, 1,457; —

i slipapparat för be-

I
redning af trämassa

|
1,458.

i Vört (bryggn.) 5,192 o.

I
f.; — jäsning 5,196.

|

Vörös-Patak (Ungarn) r

j

bokverk A 4,306; —
I guldgrufvor 4,305.

i

Vöslau (Österrike), röd-

i vin 5,169.

Xantin 5,14.

Xantoramnin (färgämne)

5,495.

Xantorrea hästilis A
5,401, 5,402.

Xantorreaharts 5,4 02.

Xativa (Spanien), pap-
persfabrik 1,442.

Xavier, F. (jesuitmissio-
,

Xisutrus (de kaldeisk-

när) 4,354. syriska folkens Noak)

Xenofon (vapenväsendets !
'

hist.) 6,3 9. :
Xiuhquilpitzatmac (azte-

Xerxes' palats, ruiner A j

kernas namn på in-

1,209. diS°) 5,493.

Xiquepilli (mejikanskt ' Xiuhtepen (Mejico), pap-

mynt) 1,131.

perstribut i forna ti-

der 1,48 7.

Xocoatl (choklad) 5,100.

Xylografer, se Träsni-

dåre.

Xylol (beståndsdel i

tjära) 5,350.

Y.

Y, Het (hafsvik) 2,205.

Yak (grymtoxe) 3,37 7, A
3,379.

Yamamay (ailanthuslarv)

6,361.

Yard (eng. mått) 2,31 ;— namnets ursprung

1,136.

Yarmouth, sillfiske 3,55 6.

Yeaman, om sälkusten

3,586.

Yeast-powder 5,39.

Yelmo (hjelm) 6,115.

Yet (prydnadsartiklar af

papier-maché) 6,498.

Ygelmonnmentet vid

Trier 1,226.

Ylleaffall som gödnings-

ämne 3.317.

;

Ylleband 6,4 59.

|

Ylleblekning 5,4 7 4.

;

Yllefärgning 5,510.

Yllelump (papperstillv.)

1,447.

j

Yllemuslin 6,353, 6,435.

,
Yllesammet 6,454.

,

;

Yllespinning 6,404.

!
Ylletillverkning, historia

! 6,420.

! Ylletryck 5,53 2.
j

!
Ylleväfnader 1,81; —

j

'< apparat för tvättning i

|
A 5,47 7; — i fynd

j

från bronsåldern 1,99.

I
Ylleväfverier, svenska

6,474.

j

Ympning af fruktträd A
,

3,351, A 3,352.
|

Yngeldammar (fiskodl.)

3,595.

Yong-lo (kin. kejsare),

porslinstorn i Nanking
4,352.

York, Duke of (skepp),

se Duke of York.

York, katedral, glasmål-

ningar 4,540; — —
tornets höjd 1,291, A
1,292.

Yorkshirehästar 3,37 3.

Yorkshireras (nötbosk.)

3,381.

Youghal (Boyles födel-

seort) 4,19.

Young (fysiker) 2,13,

2,219.

Young (mekaniker), sätt-

maskin 1,565, 1,566.

Yquitostammen(Sydame-
rika), vapen 1,103.

Yrieix, S:t, kaolin 4,382,

4,408, 4,427.

|

Ytmått, egyptiska 2,25;

j
— romerska 2,27.

!
Ytor, brytande (prisma)

I

2,241.

|

Ytornament A 1,274,

I

1,275.

|

Ytterjord (jordart) 4,44.

i

Yttrium 4,39.

Yucatan, mahogny 3,456.

Yunghaysante 5,91.

Yxa 1,84; — olika for-

mer 3,420; t— uppfin-

ning 6,284; — jfr

Stridsyxa.
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Zaandam, vattensåg

6,286.

Zabersche, grufbrand

3,195.

Zaccatilla (kochenilj)

5,486.

Zach, metallografi 1,625.

Zackelfår 3,386; — ull

6,352.

Zafartakia (österl. sabel)

6,105, A 6,109.

Zaffer (färgämne) 4,169,

4,170.

Zainer, Giinther '(bok-

tryckare) 1,544.

Zamarski & Dittmarsch,

färgtryck 1,592.

Zambonis stapel 2,37 0;— — perpetuum rno-

bile A 2,374.

Zanetti, om guldåtgång

vid emaljfärgning

4,524.

Zantedeschi (fysiker)

2,250.

Zarand, svinmarknad

3,388.

Zauiet el Meitin, grott-

grafvar 1,200.

Zaupelfår 3,386.

Zayi (Mejico), palats

1,184, A 1,185.

Zéa (majs) 3,329.

Zebra 3,372.

Zebu (oxe) 3,3 7 7,A 3,380.

Zechsten 3,15, 3,138.

Zechstensgruppen 3,205.

Zeeland, Nya, befäst by
A 1,58; — bergfäst-

ning 1,57; — dam-
marharts 3,455; — in-

föding (maori) A 1,17,

1,20; — — tatuerad

A 1,7 6; — tillstånd

1770 och 1859 1,26;
— jfr Nyzeeländare.

Zehan (sjah), ädelstenen

Kohinoor 3,26 8.

Zeiodelit 4,553, 5,417.

Zeitung, Illustrirte, xy-

lografisk atelier A
1,609.

Zeitz (Agricolas begraf-

ningsort) 4,13.

Zell, Ulrich (boktrycka-

re) 1,535, 1,544.

Zeller (tygtryckare)

5,522.

Zellerfeld, bergverk

3,125, 3,144.

Zelter (musikinstrument-

makare) 2,494.

Zenker (fysiker), lärobok

i fotokromi 4,624.

Zenker (läkare), triki-

n ernås upptäckande

2,334.

Zenon (ångans hist.)

2,568.

Zetterlund, C. G. (inge-

niör) 5,159.

Zettlitz (Böhmen). kaolin

4,408.
.

Zeuner (tekniker) 6,13.

Zeus (myt.) 3,377, 3.384,

3,385; — jfr Jupiter.

Zeustemplet (Olympia)

1,219.

Zeuxis (målare) 4,6 5 3.

Ziervogel. metod för silf-

rets utbringande 4,7 6,

4,262, 4,264, 4,268;
— se följande.

Ziervogel & Komp., ke-

misk fabrik 3,226.

Zigenare, silfverkärl

1,111.

Zigl, maskinpress 1,602.

Zigzagharf af jern A
3,304.

Zimapan (Mejico), eld-

opal 3,25 3.

Zimmermann, se Spörlin

& Z.

Zimmermann, J, (ma-

skinbyggare) 6,11,

6,12, A 6,13. *

Zingiber officinale 5,213.

Zingiberaceae 5,212.

Zinin (kemist) 5,4 98.

Zink 4,10, 4,39, A 4,149;
— användning 1,330,

1,623, 1,644, 1,669.

4,54, 4,150 o. f., 6,253;
— distillering 4,157;— elektromotor 2,368

;

— förarbetande till

plåt 4,159; — för-

bränd 4,159; — hi-

storia 4,149 o. f. ;
—

legeringar 4,2 3,

4,22 0; — raffinering

4,159; — reducering

4,157; — smältpunkt

4,336;— tillverknings-

belopp (statist.) 4,152.

Zinkbleck 6,200.

Zinkblende 3,96, 4,153,

4,154, 4,158, 4,548;

i

— röstning A 4.149,

! 4,155.

j

Zinkblomma 4, 16 3, 4,2 2 2.

j

Zinkbrons, bordstudsare

!

A 4.161.

i Zinkenit (mineral) 4,183.

;

Zinkgjutning 4,15 9 o. f.

|
Zinkglas 4,154.

;

Zinkgrufvor 3,109.
i Zinkgruppens metaller

|
4,39.

|

Zinkgrått 4,164.

;

Zinkhvitt 4,15 2, 4,161

;

O. f., 4,670.

|

Zinkhvittsberedning

4,158.
#

|

Zinkhvittsugn A 4,162, A
J

4,163.

I Zinkit 3,96.

I

Zinkklorid 4,461.

Zinkkompositionspennor

6,211.

I Zinkmalm, röd 3,96; —
|

tillgodogörande 4,153.

\

Zinkografi 1,644, 1,669,

|
4.621, 4,622.

Zinkoxid 4.6, 4,44, 4,155,

4,222; — förvandling

till metall 4,156; —
kromsyrad 5,515.

Zinkplåt 4,152; — gal-

vanisk 4,257.

Zinkrök 4,222.

Zinkspat 3,96, 4,149,

4,153.

Zinkstoft 4,164.

Zinktak 4,151.

Zinktryck 1,625.

Zinktråd 4,152.

Zinkugn, belgiskA 4, 1 5 5
;— schlesisk A 4,156,

A 4,157.

Zinnwald (Sachsen), tenn-

grufva 3,89, 4,109.

Zinnwaldsstocken A
4,243.

! Zirconium (metall) 4,31,

! 4,39, 4,321.

Zirkon, se föregående.

Zirkonjord 4,28.

Zirkonsyra 4,43.

Zittau, brunkolsflötser

3,181.

Zittverfrö 5,223.

Zmeinogorsk (Altai),

grufvor 3,85.

I Znaim (Mähren), odling

af lakritsrot 5,225.

Zobel, bleckvarufabrik

6,203.

Zodiakalljuset 2,257.

Zollner, Kaspar, stud-

sare 6,8 2.

Zonen, tempererade, sko-

gar 3,401; — tropi-

ska, skogar 3,401.

Zoologi 2,3; — zoolo-

giska trädgårdar 3,367,

3,368.

Zschopau (Sachsen), tyg-

trycksfabrik 5,519.

Zuber, tapetfabrik 5,547.

Zuccaro, T., majolika-

målning 4,364.

Zucchi (jesuitpater), spe-

gelteleskop 2,308,

2,309.

Zuiderzee, tillväxt 2,205.

Zulfikar (österl. vapen)

6,105, A 6,109.

|

Zumelazuli (lasursten)

3,254.

Zunt (arkitekt) 1,282.

Ziirich, torkinrättning

för silke 6,366.

Zurichsjön, pålbygnader

1,57.

Zurzach, brolemningar

3,433.

Ziitphen (Holland), klä-

destillverkning 6,420.

Zwanziger. fru (giftblan-

derska) 5,230.

Zweibriicken, stuteri

3,376.

Zwickau (Sachsen), salt-

verk 3,228; — sten-

kolsgrufvor 3,17 5,

j

3,183.

I Zwillinge, die (bergkri-

!
stall) 3,258.

i Zwingern (Dresden)

! 1,27 6; — paviljong A
!

1,275.

i Zwirner, v. (byggmästa-
re) 1,260, 1,261, 1,281.

Zwitter (tennmalmsgång)

4,242.

Zwolle, kläde stillverk-

ning 6,420.

Zythum (dryck) 5,186.

Zöblitz (Sachsen), ser-

pentin .3,51, 3,52; —
serpentinsvarfning

6,307.
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Å.

Äbenrå, fiske af ätbara

muslor 3,533.

Abo domkyrka, orgelverk

2,544.

Ahus, tobaksplantering

5,128; — trapp (få-

gel) 3,488.

Åker, kanongjuteri 6,65.

Åkerbruk 3,5, 3,2 7 0,

3,273, A 3,324, 3,373,

6,559; — utplun-

drande 3,323.

Åkerbruksredskap 3,2 94,

3,296 o. f.; — äldsta

former A 3,296.

Åkerbär 3,351.

Åkerhönor 3,330.

Åkerfält, skötsel 3,293.

Åkerjord, bearbetning

3,289; — brukning

3,295; — uppkomst
och sammansättning
3,283 o. f.

Åkerlindh, O. H., kakel-

fabrik 4,404; — —
kakelugn A 4,406.

Åkerman, P. L. (orgel-

byggare) 2,544.

Åkermönja 5,86.

Ål A 3,595.

Ål (boktr.) 1,563.

Allonborrar 3,415.

Ammeberg, zinkblende-

lager 4,153.

Ånga 2,551, A 2,563; —
träets behandling med
6,283; — jfr Vatten-

ånga.

Angapparat, Salomon de

Caus' A 2,56 8.

Ångbåt, den första 2,41,

6,6; — den första

svenska 6,16; — rö-

relseapparat 2,42.

Ångbåtsfart 6,596, 6,5 97.

Ångcylinder, se Cylinder.

Ångelektricitetsmaskin

2,346; — Armstrongs

A 2,345.

Ångermanelfven, längd,

jemförd med andra

noders A 3,504.

Ångermanland, linspin-

ning 6,40 3; — lärfts-

tillverkning 6,474.

Ångfartyg, se Ångbåt.

Ångfärgstryck 5,528,

5,531.

Ångfördelning (ångm.)

2,586.

Ångglättmaskiner(spinn.)

6,397.

Ånghammare A 4,96,

4,97, A 6,20, 6,21.

Ånghvissla 2,589.

Ångkula, Herons A 2,567.

Ångmaskin 2,13, 2,206,

A 2,563, 2,564 o. f.,

3,129, 6,7, 6,8; — ar-

bete 2,591; — atmo-
sferisk 2,571, 2,57 2;

— effekt 2,591; —
enkelt verkande 2,57 5;— Ericssons, med öf-

verhettningsapparat

2,601; — historia

2,56 7; — hjelpmeka-
nismer 2,586; — mar-
kisens af Worcester A
2,569; — med expan-
sion 2,583; — med-
täflare 2,59 3 ;

— New-
comens A 2,57 2; —
nytta 1,167; — princip

2,5 64; — roterande

2,585; — Saverys A
2,571; — statistiska

uppgifter 6,6; — stor-

lek 2,591; — stående

1,411 ; — största 6,7;— särskilda delar

2,58 2; — uppfinning

1,154, 2,13, A 2,563;
— Watts 1,395,2,575,

A 2,582; dub-
belt verkande A 2,57 7,

A 2,578; — ålder

2,56 7 ;
— jfr Maskiner.

Ångor och gaser, skilnad

4,15;— spektrer 2,247.

Ångpanna 2,588 o. f.,

A 6,24; — af gjut-

stål 4,144; — tillverk-

ning 6,24 o. f.

Ångplog, Eowlers A
3,302, 3,303; — Ho-
wards 3,30 3.

Angplöjning 3;303.

Ångpumpverket Cru-

quius, genomskärning
A 2,207; — Leegh-
water A 2,208;

genomskärning A
2,207.

Ångqvarn 5,25.

Ångregulator 2,10 7.

Ångrötning af lin 6,358.

Ångspruta 2,211, 2,600.

Ångström (fysiker) 2,250,

2,254, 2,256, 2,257,

o
2,459.

Ångsåg 6,286.

Ångtryck 2,566.

Ångtröskverk 3,312.
j

Ångtunnbinderi 6,294. j

Ångvagn, den första 6,6.

Ångvärmning 5,387 o. f.

År, injdelning 1,134.

Åra från Söderhafsöarna

A 1,100.

Årder (åkerbruksr.)

3,294, 3,296, 3,299.

Årsring, med de gamla
mejikanernas kronolo-

giska system 1,487,

A 1,488.

Arsringar (träd) 3,430.

Arstabanken 1,432.

Årstaviken, svängbro

1,432; — vattenled-

ningsvatten 2,204.

Årstidsvindar 3,518.

Arta (fågel) 3,491.

Årtal, det äldsta typo-

grafiskt tryckta 1,531.

Årträn, Sveriges utförsel

1871 3,459, 3,460.

Ås (plogdel) 3,297.

Ås härad, väfnadsslojd

o
6,474.

Åsa domarsäte (SelaÖn)

A 1,294, 1,295.

Åsarps socken, glasbruk

4,545.

Åska 2,354 o. f
.

; —
uppkomst A 2,35 7.

Åskdunder 2,358.

Åskledare 1,330,A 2,362;— biledningars anbrin-

gande A 2,364; — den
första 2,361; — för-

sänkning i marken
2,364; — historia

2,360 o. f.; — inrätt-

ning 2,362 o. f. ;
—

ledningens samman-
sättning och anbrin-

gande A 2,363; — på
telegraferingsapparat

2,425; — uppfinning

2,13, A 2,354 o. f.

Askledarstång 2,362.

Åskmoln 2,356, 2,360.

Åsna 3,273, 3,365,3,372;
— förekomst 3,364;
— som dragaré 6,325

;

— vild 3,366.

Åtvid, Mormorsgrufvan
1,404.

Åtvidaberg, grufbrytning

3,90 ; i — kopparkis

3,95, 4,193.

Ådelfors, guldbrytning

3,92, 4,292, 4,307; —
stollarbeten 3,111.

Ådelkorall A 3,548.

Ädelstenar A 3,234 o. f.

;

— fyndorter 3,237 o.

f
.

; — infattning 6,2 7 5

;

— kemiska bestånds-

delar 3,2 37; — konst-

gjorda 3,236, A 4,327
o. f., 4,493; — kri-

stallformer A 3,238;

— olika slag 3,236;
— slipade, vanligaste

former 3,266, A 3,267;
— slipning 3,262; —
verkliga 3,236.

Ädelstensfabrikation

4,32 8 o. f.

Ådelstensslipare i 16:e

årh. A 3,2,34.

Ägg (fiskägg) 3,605.; —
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(hönsägg), samman-
sättning 5,17.

Åggband (ornament)

1,216.

Åggbandslist, se Aggstaf.

Ågghvita 5,6, 5,17; —
joderad 4,614.

Ågghvitekroppar 3,314.

Åggkläckningsapparat A
3,392.

Äggning 3,4 90.

Aggstaf (ornament) A
1,222, A 1,229.

Äggutkläckning, artificiel

3,391.

Ämnen, antiseptiska

4,555 5
— eterartade

5,146; — indifferenta

5,14; — organiska,

analysering 4,58; —
qväfvefria och qväf-

vehaltiga 5,4 3; — re-

ducerande (fotogr.)

4,60 6; — tätare och
mindre täta 2,240.

Ånder 3,605.

Åndträ för träsnitt 1,611.

Ångar A 3,32 4 o. f
.

;

— gödning 3,341 ;
—

skörd 3,342.

Ångsbila 3,296.

Ängsblekning 5,4 59,

5,473.

i Ängsjord 3,3 41.

1 Ängsmark 3,290.

j

Ångsodling 3,340 o. f.

I

Ängsskära 5,494.

Ångsvattningssystem
; 3,341.

i

Ångsyra 5,10.

I

Åntringsvapen 6,118.

i
Äplesyra 5,5, 5,10, 5,12.

!

Åpleträd 3,350, 3,359.

Ärter 3,330, 3,35 9; —
olika slag 3,340; —
tillsats till kaffe 5,85.

Årtkorf 5,2 5 7.

Ässja, Eggertz' 4,148;
— Sefströms 4,148.

Åttehög 1,294.

Ättika 4,6, 5,199.

Ättikfabrikation 5,199;— Döbereiners metod
A 5,201; — medelst
platinamor 4,3 26.

Ättikmoder 5,142, 5,199.

Åttiksorter 5,202.

Åttikståndare (ättiktillv.)

A 5,200.

Åttiksvamp 5,17 7.

Ättiksyra 2, 3 2 8, 4,6, 4,53,

4,609, 5,12, 5,355,

5,356; — beståndsde-

lar 5,199;-— koncen-
trerad 4,9.

Öarna, Baleariska, fajans-

tillverkning i medel-
tiden 4,361; jfr

Baleariska öarna ;
—

Grekiska, stenvapen

1,88; — — jfr Gre-

ker, Grekland; — Li-

pariska, svafvel 4,547;— Malajiska, se Ma-
lajer; — Ostindiska,

perlfiske 3,541;
jfr Hinduer, Inder,

Indien, Ostindien.

Öberg, C. O. (filfabri-

kant) 6,141.

Ödlor, fossila 3,13, 3,15.

Odmann, om Skaras or-

gelverk 2,540.

Ofverdel (ädelsten) 3,266.
Ofverdragare (telegr.)

2,435.

Öfverdragning (bokb.)

6,521.

Ofverdämning (ängsodl.)

3,341.

Öfverfallshjul A 2,188.

Öfverformningsmetod
(papier-maché) 6,49*5.

Öfverfångsglas 4,508,

4,539.

Öfvergräs 3,340.

Ofvergångsarter, skilnad

från urarten 1,19.

Öfverhofjägmästare

3,464.

Ofverhud 5,439.

Ofverintendentsembetet

1,319.

Öfverjägmästare 3,46 7.

Öfverjäsning 5,19 7.

Öfverjäst 5,141, 5,196.

Öfverkoppring af jern

4,137.

Öfverkrakning (bygn.)

1,315.

Ofverkromsyra 4,67 0.

Öfverlåda (väfstol) 6,42 5.

Öfverläder (skom.) 6,528,

6,531; — fästande A
6,529.

Öfveroxid 4,480.

Ofversilning, naturlig

(ängsodl.) 3,341.

Öfverskel (väfn.) 6,453.

Öfverste från 15:e årh.

w
A 6,42.

Öfverstycke (fönster-

karm) 1,322.

Öfverståthållarhuset

(Stockholm) 1,312.

Öfverställe (masugn)

4,88.

Öfversvämningar 1,14.

Öfvertoner (musik) 2,4 7 2.

Öfvertryck 1,613; — li-

tografiskt 1,652, 1,660,

1,668 ;
— jfr Litografi.

Öga (organ) A 2,2 7 7, A
2,278; — ackommoda-
tion 2,27 9; — lång-

synthet och närsynt-

het 2,27 9; — seende
med ett öga 2,27 9; —— med två ögon
2,288.

Öga (qvärn) 5,2 7.

Öga (synål), se Synåls-

öga.

Ögla (rustn.) 6,112.

Ögonaxel 2,280.

Ögonglob 2,27 8.

Ögsplitsning (repsl.)

6,415.

Öhman, J. H., anlägg-

ning af Gustafsbergs

porslinsfabrik 4,403.

Öja kyrka (Gotland) A
1,303, A 1,305.

Öl A 5,185 o. f.; — be-

ståndsdelar 5,198; —
historik 5,185.

Öland, bergformationer

3,14; — dolk från

bronsåldern A 1,98;
— fosforit 4,586; —
Föra kyrka A 1,299;— hjortar 3,468; —
klöfsadelskyrkor

1,298; — lingonmos

3,45 3; — tillverkning

af trärep 3,4 38; —
vildsvin 3,468, 3,481.

Ölbrygd, förfarande vid

5,190 o. f.

Ölbryggeri 5,188 ;
— Dre-

hers 5,188, A 5,189,

5,190; — jfr Bryggeri.

Ölbryggning A 5,185 o. f.

Ölförbrukning 5,18 7,

5,188 ;
— Baierns och

Preussens (statist.)

5,188.

Öller, A. H. (telegrafdi-

rektör) 2,424, 2,448;
— restelegraf 2,427.

Ölprofvare 2,88, 2,90.

Ölsorter 5,187.

Öltillverkning, Belgien

5,186;— Elsass 5,188;— England 5,186,

5,188; — Frankrike

5,186, 5,188; — För-
enta staterna 5,18 7;— hela jordens 5,188;— Norge 5,186; —
Ryssland 5,186; —
Schweiz 5,188;— Sve-
rige 5,186; — Tysk-
land 5,186; — Öster-

rike 5,188.

Öppnare (bomullsrens-

ning) A 6,375, 6,376.
Öra 2,4 7 6.

Örebro, kungsstugan

1,305, A 1,306; —
kyrka 1,303.

Örhänge af guld från 8:e

årh. f. Kr. A 6,254;— byzantinskt A
6, 2 5 9 ; — gammalro-
merskt A 6,256.

Öring (laxsort) 3,598.

Örn 3,471.

Örneström (pappersbruk)

1,472.

Örnjagt 3,499.

Öronsäl 3,584.

Örsted, H. C. (fysiker)

2,13, 2,14, A 2,337,

2,389, 2,415.
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Örtböcker 1,607.

Östanbäck (by vid An-
germanelfven), normal-

anstalt för fiskodling

3,609.

Östanå (pappersbruk)

1,472.

Östergötland, bergforma-

tioner 3,14; — hj er-

par 3,488; — hällrist-

ningar 1,489; — pap-

persbruk 1,47 2; —
rundkyrkor 1,298; —
skogsareal 3,402.

Österlandet, bruk af sy-

nålar i äldre tider

6,179; — falkjagt

3,471; — sköldsmide

6,121; — tobak 5,115;

— ädla stenar 3,247,
|

3,248 ; — österländska

rustningar och vapen
A 6,108; själar

6,450, 6,451.

Österrike, artilleri, ka-

noner 6,64; — bergs-

brukets alstringsvärde

3,164; — blytillverk-

ning 4,2 26; — bo-

skapsskötsel 3,364,

3,365; — brunkol

3,181; — cigarrtill-

verkning 5,12 2; —
fo sfortillverkning
4,589; — får och ull-

afkastning 6,353; —
glastillverkning 4,5 38 ;— grafit 4.6 84; —

j erntillverkning (sta-

tist.) 4,139; — jern-

vägar (statist.) 6,597;— jordbruk 3,271; —
koppartillverkning

4,192; — 'lin 6,360;
— linspinning 6,399;— litografi 1,655; —
maskinfabriker (sta-

tist.) 6,36 ; — pappers-

tillverkning 1,476; —
qvicksilfverstillverk-

ning 4,253; — salpe-

ter 4,469; — socker-

förbrukning 5,48; —
tobaksmonopol 5,122,

5,128;— tygtryckerier

och färgerier 5,534;— tändsticksindustri

4,5 9 1 ; — vintillverk-

ningens värde 3,353,

5,183; — zinktillverk-

ning (statist.) 4,153;— öltillverkning (sta-

tist.) 5,188.

Österrike-Ungarn, hästar

3,364; — skogsareal

3,402.

Öster-Silfberg (Dalarna),

guldbrytning 3,92,

4,292.

Östersjön, djup 3,509;
—

- undersökt af Mö-
bius 3,554.

Östersunds län, elgjagt

3,474.

Östgötalagen, förbud mot
jagt på rådjur 3,472.

Slut på registret till banden I—YL

UPPFIMItfGAR^AS BOK.
Öfversigt af verkets omfång.

Första bandet. Den menskliga utvecklingens gång och medel 700*) sidor och 592 illustrationer.

Andra bandet. Naturkrafterna och deras användning,, 618 sidor och 527 illustrationer.

Tredje bandet. Tillgodogörandet af råämnena från jordens inre, från

jordens yta och från vattnet 618 sidor och 365 illustrationer.

Fjerde bandet. Råämnenas kemiska behandling 698 sidor och 361 illustrationer.

Femte bandet. Det dagliga lifvets kemi 586 sidor och 343 illustrationer.

Sjette bandet. Råämnenas mekaniska bearbetning 636 sidor och 585 illustrationer.

Register till banden I

—

VI 176 fyrspaltiga sidor med fin stil.

Tilläggsbandet eller Sjunde bandet. Verldshandeln Omkring 826 sidor och 349 illustrationer.

Med särskildt register.

Verket började utgifvas i december 1872 och afslutas i december 1875. Utgifvandet har således varat i

tre år. — Under samma tid hafva derjemte banden 1— 3 och början af det fjerde blifvit utgifna i ny upplaga.

Registret till hufvudverket passar till båda upplagorna.

*) I sidantalet till hvarje band äro titlar och innehållsförteckning inberäknade. — Till hvarje band följer

dessutom en porträttplansch.

Anvisning för bokbindaren.

Vid inbindning insättas titlar m. m. i följande ordning: skyddstiteln, porträttplanschen, hufvudtiteln, vignet-

titeln och innehållsförteckningen. — Registret till banden I

—

VI bör helst insättas i slutet af sjette bandet.


